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1.  MEDIDAS ADOPTADAS PARA O SEGUIMENTO DOS 

EFECTOS NO MEDIO 

O Programa de Prevención de Residuos conta cun programa de seguimento no que se 

establecen tres tipos de actuacións: 

 Fase 1: Toma de datos: indicadores propostos. 

 Fase 2: Análise da evolución e grao de cumprimento de obxectivos  

 Fase 3: Proposta de Actuación.  

A toma de datos consiste na obtención e cálculo do valor  dos indicadores propostos 

no PPRIG obtidos a partir de datos das declaracións anuais dos produtores e das 

memorias que tamén elaboran os xestores anualmente, así como do IGE entre  outras 

fontes de información. 

En ese sentido e de cara a facilitar o seguimento ambiental establécense dúas 

categorías a nivel de seguimento da produción de residuos:  

 Absolutos: Dentro do seguimento proposto, algúns indicadores son absolutos, 

sendo definidos pola relación cantidade de residuos/ano; polo que un 

afloramento de residuos ou unha mellora na subministración da información 

pode conlevar unha variación moi importante no  indicador con respecto o valor 

do ano 2010. 

 Relativos: Son aqueles que se definen en función da produción final da 

instalación que produce o residuo. Isto dificulta o cálculo do indicador xa que 

dun residuo poden existir múltiples centros de produción polo que os 

indicadores de estes residuos serán estimados a partir dos datos recibidos dos 

maiores produtores extrapolando a produción total do sector afectado, o igual 

que se fixo no PPRIG a hora de calcular os indicadores. Para os residuos con 

código LER 100207estes valores non serán estimados, senón calculados en 

relación a produción de cada instalación. 

 

Por este motivo o seguimento, de cara a toma de decisións, proponse sobre a 

evolución dos indicadores relativos a nivel de produción de residuos, descartando os 

absolutos, de forma que as decisións a adoptar sexan coherentes coa evolución real. 

Amósanse na seguinte táboa os indicadores propostos para realiza-lo seguimento:  

Táboa 1. Listado de indicadores 

INDICADORES VALOR (ANO 2010) 

Puntos incontrolados de vertido de residuos 

industriais  (ano 2010). Nº 
0 
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INDICADORES VALOR (ANO 2010) 

Ratio residuos (t)/VEB (en miles de euros). 0,1340 

Xestión: %de residuos perigosos e non 

perigosos valorizados e/ou eliminados. 

Non perigosos: 13% eliminación, 68% valorización 

Perigosos: 45% valorización, 54% eliminación 

Indicadores cuantitativos recollidos no 

PPRIG. t residuos/ t produto;  

Cuantificación do indicador dos seguintes códigos LER: 010413; 

120101; 100202; 100207; 100210; 100302; 100304; 161101; 161104. 

 

Focalízase por tanto o seguimento sobre aqueles parámetros e residuos nos que o 

PPRIG incide a nivel de prevención da xeración de residuos, buscando sempre 

indicadores cuantitativos e dentro de eles aqueles non absolutos xa que son menos 

susceptibles de implicar a aparición de variacións importantes nos indicadores 

propostos por causas alleas a produción do mesmo. 

Unha vez calculados os indicadores elaborarase unha memoria de seguimento de 

periodicidade anual durante a vixencia do PPRIG; no que se analizarán as seguintes 

cuestións: 

 O resultado cuantitativo dos indicadores propostos e a metodoloxía empregada 

 A interpretación dos resultados en relación as variables de sustentabilidade 

considerando os datos do ano de 2010 e sucesivos 

 O grao de cumprimento dos obxectivos cuantitativos a través da comparación 

do indicador real e a previsión para o período 2013-2016, o grao de 

cumprimento dos obxectivos con respecto  a normativa existente e os 

obxectivos cualitativos propostos no PPRIG. 

Os informes, realizados polo órgano promotor, entregaranse unha vez a información 

reflectida no libro de rexistro telemático dos produtores de residuos e as memorias dos 

xestores de residuos, sendo remitidos a máis tardar durante o mes de setembro de 

cada ano. Para poder definir o grao de cumprimento dos obxectivos cuantitativos 

establecese os valores dos indicadores para o período 2013-2016 como segue: 

Táboa 2. Valores obxectivo de indicadores (anos 2010 a 2016) 

INDICADORES VALOR (ANO 2010) VALOR OBXECTIVO (ANO 2016) 

Ratio residuos (t)/VEB (en miles de euros).  0,1340 0,1240 

LER 010413 t residuo/t produto 0,3455 0,3213 

LER 120101 t de residuo/t produto 0,2243 0,2187 

LER 100202 t residuo/ t producida 0,1428 0,1425 

LER 100210 t residuo/t produto 0,0220 0,0213 
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INDICADORES VALOR (ANO 2010) VALOR OBXECTIVO (ANO 2016) 

LER 100207 t residuo/t produto 0,0016 0,0016 

LER 100302 t residuo/t produto 0,0058 0,0052 

LER 100304 t residuo/t produto 0,0325 0,0299 

LER 161101 t residuo/t produto 0,0206 0,0154 

LER 161104 t residuo/t produto 0,0013 0,0011 

 

Unha vez realizadas e revisados os indicadores, o órgano promotor disporá dun plan 

de actuación no que se detallarán as actuacións a desenvolver en caso de que os 

indicadores propostos no ISA sexan superados de forma clara e representen un 

incumprimento dos obxectivos propostos ou ben aparezan novos efectos adversos non 

previstos. 

 


