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1. ANTECEDENTES E INTRODUCIÓN
En data de 1 de marzo de 2011, a Subdirección xeral de residuos e solos
contaminados remite comunicación de inicio á Subdirección xeral de avaliación
ambiental, órgano competente na avaliación ambiental de plans e programas, en
virtude do establecido no Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a
estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que,
como parte do procedemento de Avaliación Ambiental, procede a exposición pública
da
comunicación
de
inicio
recibida
na
páxina
web
http://aae.medioambiente.xunta.es/aae/template_aea.jsp?page=proxecto_aea.jsp?id=1
361 dende o 06/03/2012 ata o 05/04/2012
En data de 9 de abril de 2011 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
emite a Resolución pola que se aproba o documento de referencia para a avaliación
ambiental estratéxica do Programa de prevención de residuos industriais de Galicia
2013-2016 (PPRIG no sucesivo).
Baseándonos no Documento de referencia emitido, procedese a redacción do
presente Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA), que contará co seguinte
contido:
En primeiro lugar procederase a realizar unha análise e diagnose obxectiva da
situación de partida actual, o ámbito de aplicación do plan, a probable
evolución en ausencia do programa e a relación de plans, programas e
estratexias vixentes ou en proceso de elaboración ou revisión que podan
afectar ó programa.
A continuación describirase os obxectivos a alcanzar a través do mesmo.
En terceiro lugar xustificaranse as alternativas propostas e identificaranse os
probables efectos significativos causados polo programa.
A seguinte fase será o establecemento das medidas previstas para previr e/ou
reducir os efectos sobre o medio, establecéndose a relación de medidas
previstas para o seguimento en función dos indicadores e variables de interese
recollidas no Documento de Referencia emitido pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas (CMATI).
Finalmente realizarase unha análise da Viabilidade Económica do Programa
proposto,analizarase a coherencia interna e externa e redactarase un resumo
non técnico que permita unha fácil comprensión do programa proxectado a
calquera persoa interesada e/ou público en xeral.
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2. ÁNALISE E DIAGNOSE OBXECTIVA DO PROGRAMA
E O SEU ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1 ANÁLISE OBXECTIVA DA SITUACIÓN ACTUAL
Para describir a situación actual dende o punto de vista procedese as seguintes
actuacións:
Definición do ámbito de aplicación do Programa
Descrición dos residuos industriais xerados: Produción por ámbito xeográfico,
tipoloxía dos residuos xerados, sectores de actividade, e xestión final.
Descrición dos problemas e condicionantes ambientais actuais.
Evolución probable sen a realización do PPRIG.

2.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DO PROGRAMA
O ámbito tipolóxico de aplicación do PPRIG constitúeno os residuos industriais, de
acordo coa definición dada pola lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia
pola que se inclúen aqueles residuos que, sendo ou non perigosos, orixínanse nun
proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpeza ou mantemento
dunha instalación ou actividade industrial e dos cales, quen os produce ou os posúe
ten a vontade de desprenderse, así como no artigo 3 de la Lei 22/2011 de 28 de Xullo,
de residuos e solos contaminados pola que se exclúen as emisións á atmosfera
reguladas na Lei 34/2007, de 15 de novembro; debendo ter en conta as excepcións
regulamentarias recollidas na citada normativa, sendo o seu ámbito territorial de
aplicación os límites da Comunidade Autónoma de Galicia, (29.574,4 km2; 2.778.913
habitantes.Fonte IGE).
O marco xeográfico, posúe dende o punto de vista do relevo e asentamos humanos,
unha difícil definición no senso de que a groso modo teriamos unha graduación de
formas dende a costa ó interior, non sendo menos certo que hai múltiples elevacións
entre esta e os límites provinciais e incluso, entre a costa e o interior aparecen niveis
aplanados entre os 30/40 m e ata os 600 m, como pode ser o caso da Serra da
Capelada ou a Serra do Barbanza. No tocante a altitude no norte as serras
setentrionais acadan, no macizo do Xistral os 1000 metros de altitude,no sur as serras
meridionais acadan os 1.500 m no Xurés e as sudorientais superan en Pena Trevinca
os 2.000 metros, mentres que polo oeste, as orientais aproxímanse os 2.000 metros
na Serra dos Ancares.
Xunto a todo isto, existen un conxunto relativamente amplo de superficies achairadas
e depresións tectónicas entre as que cabe destacar a Terra Chá, Sarria, Lemos,
Maceda, A Limia ou Monterrei localizadas entre os 400 e os 600 metros de altitude.
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En canto a distribución da poboación, Galicia caracterízase pola dispersión
poboacional tal e como pode observarse na seguinte gráfica, cun claro proceso de
concentración da poboación na franxa costeira das provincias de A Coruña e
Pontevedra, que tamén son, as provincias onde se produce a cantidade máis
importante de residuos industriais.

Figura 1. Mapa Físico de Galicia: Fonte: Consellería de Educación. Distribución de poboación:
elaboración propia

Inclúe o PPRIG polo tanto todo residuo industrial perigoso ou non perigoso producido
no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, agás os residuos excluídos
por atoparse fora do ámbito de aplicación da lei de residuos (residuos da extracción de
minerais etc.) e as seguintes exclusións debido á orixe propiamente non industrial de
algún fluxos de residuos:
-

Escouras e cinzas xeradas na incineradora de RU de Sogama recollidas no código
LER 190112 e 190113 respectivamente dentro do código LER 1901 (residuos da
incineración ou pirólise de residuos).

-

Vehículos fóra de uso, correspondentes ós códigos 160104 (vehículos ó final da
súa vida útil) e 160106 (vehículos ó final da súa vida útil que no conteñan líquidos
nin outros compoñentes perigosos); por tratarse dun fluxo de residuos moi
voluminosos que desvirtuaría a análise e polas dificultades que teñen os centros
de despezamento para incidir na minimización desta tipoloxía de residuos.

-

190805 Lodos de tratamento de augas residuais urbanas. Ó tratarse dun fluxo de
residuos nos que as medidas de prevención pasan fundamentalmente por melloras
na deshidratación así como aquelas que recolla a planificación específica.

Ademais descontáronse, aqueles fluxos particulares orixinados pola da xestión de
residuos municipais, entre outros as seguintes categorías LER: 200101, Papel e cartón
e 200102, Vidro.

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. PPRIG (2013-2016)

3

Finalmente, o marco temporal do PPRIG establecese inicialmente para un período de
2013 a 2016. Elíxese este período temporal por considerarse un prazo suficientemente
extenso para acometer as medidas de prevención recollidas no PPRIG e a partir dos
resultados obtidos, poder establecer novos obxectivos a curto e medio prazo a través
do seguimento proposto.

2.1.2 PRODUCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAIS: ANO 2010
No contexto do presente Programa, o cálculo do valor inicial de xeración de residuos
Industriais respecto as actividades económicas responsables da súa xeración
constitúe o valor base para o seguimento e revisión do cumprimento das medidas
propostas ó longo da vixencia do Programa; polo que a primeira premisa coa que
conta o PPRIG foi a de realizar un inventario de residuos industriais con data de 2010.
Este inventario pon de manifesto a xeración en Galicia de 122.036,73 t de residuos
perigosos e 2.181.325,83 t de residuos non perigosos.
Táboa1. Xeración de residuos industriais en Galicia por capítulos LER. Ano 2010
CAPÍTULOS LER

TOTAL (t)

01

Residuos da prospección, extracción de minas e canteiras e tratamentos físicos e
químicos de minerais

236.829,76

02

Residuos da agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza e pesca; residuos
da preparación e elaboración de alimentos"

03

Residuos da transformación da madeira e da produción de taboleiros e mobles,
pasta de papel, papel e cartón

62.810,44

04

Residuos das industrias do coiro, da pel e téxtil

2.688,087

05

Residuos da refinación do petróleo, da purificación do gas natural e do tratamento
pirolítico do carbón

06

Residuos de procesos químicos inorgánicos

4.359,748

07

Residuos de procesos químicos orgánicos

1.166,767

08

Residuos da fabricación, formulación, distribución e utilización (FFDU) de
revestimentos (pinturas, vernices e esmaltes vítreos), adhesivos, seladores e tintas
de impresión

09

Residuos da industria fotográfica

10

Residuos de procesos térmicos

11

Residuos do tratamento químico de superficie e do recubrimento de metais e outros
materiais; residuos da hidrometalurxia non férrea"

8.070,076

12

Residuos do moldeado e do tratamento físico e mecánico de superficie de metais e
plásticos

273.197,263

13

Residuos de aceites e de combustibles líquidos (excepto os aceites comestibles e
os dos capítulos 05, 12 e 19)

31.666,268

14

Residuos de disolventes, refrixerantes e propelentes orgánicos (excepto os dos
capítulos 07 e 08)

15

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpeza, materiais de filtración e
roupas de protección non especificados noutra categoría"

91.795,586

16

Residuos non especificados noutro capítulo da lista

120.657,89
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206.980,716

459,715

10.789,883

417,446
266.779,041

577,256
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CAPÍTULOS LER

TOTAL (t)

17

Residuos da construción e demolición (incluída a terra escavada de zonas
contaminadas)

18

Residuos de servizos médicos ou veterinarios ou de investigación asociada (salvo
os residuos de cociña e de restaurante non procedentes directamente da prestación
de coidados sanitarios)

10.340,945

19

Residuos das instalacións para o tratamento de residuos, das estacións externas de
tratamento de augas residuais e da preparación de auga para consumo humano e
de auga para uso industrial

207.014,39

20

Residuos municipais (residuos domésticos e residuos asimilables procedentes dos
comercios, industrias e institucións), incluídas as fraccións recollidas selectivamente

3.284,1

TOTAL CAPÍTULOS LER

763.477,187

2.303.362,56

Este inventario, esta incluído dentro do apartado 3 do PPRIG: Situación Actual,
analizándose a produción de residuos dende varios puntos de vista:
-

Distribución xeográfica da actividade industrial
Tipoloxía dos residuos xerados
Análise da Xeración por Sectores de Actividade
Por tipo final de xestión

En canto a tipoloxía de residuos xerada, o PPRIG procede a realización do inventario
de residuos 2010 a partir dos datos das declaracións anuais dos produtores de
residuos de Galicia para o ano 2010, e, dado que, o inventario non abarcaría de forma
representativa a cantidade total de residuos xerados en Galicia, complementouse cos
datos dos xestores de residuos de Galicia, eliminando no balance realizado os
residuos procedentes de fóra de Galicia, aqueles que se envían a xestores fóra de
Galicia e por suposto aqueles que foron xestionados como materias primas
secundarias e/ou subprodutos.
O resultado, e que en Galicia se xeran no ano 2010 un total de 2.303.362,56 t de
residuos dos cales 122.036,73 (5,30%) son residuos perigosos.

2.1.3 DESCRICIÓN
DOS
PROBLEMAS
E
CONDICIONANTES
AMBIENTAIS: VARIABLES DE SUSTENTABILIDADE
O documento de referencia indica como variables sobre as que avaliar a incidencia
do programa proposto a paisaxe, sociedade e economía. Ocupación do territorio e o
ciclo de materiais, mobilidade, enerxía e atmosfera e cambio climático.
Sociedade, Economía e Ocupación do Territorio
A nivel económico, existe unha clara desigualdade no relativo a nivel de empresas:
Practicamente o 73% das empresas da construción e do
sector industrial
concéntranse nas provincias de A Coruña e Pontevedra fronte ó 27% das provincias
de Ourense e Pontevedra. Dende un punto de vista de actividade industrial, segundo a
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estrutura CNAE 2009, o Programa identifica a data de 2010 un total de 52.355
empresas, distribuídas de forma moi desigual dende un punto de vista xeográfica.
Táboa 2. Empresas industriais e da construción en Galicia por provincia (CNAE-2009): Fonte IGE.
Sector de Actividade
Industria

A Coruña
5.967

Lugo
1.936

Ourense
2.226

Pontevedra
5.227

España*
352

Galicia
15.708

14.854

4.609

4.977

11.963

825

37.228

Construción

Nota (*): As empresas con sede social "España" inclúen aquelas empresas que realizan actividades industriais en
Galicia y que teñen a súa sede social fora da comunidade.

Sen embargo, un maior número de empresas non ten por que gardar unha relación
directa coa cantidade de residuos producidos e/ou a produción industrial das
empresas implantadas.
En ese senso, e tal e como pode observarse na seguinte táboa, extraída do PPRIG, o
sector do material de transporte e o que maior contribución presenta a produción
industrial en termos económicos, seguido polo sector de alimentación e bebidas
Táboa 3. Produción industrial en Galicia segundo estrutura CNAE-09. (Fonte: IGE Ano 2010).
CNAE-2009

Produción industrial (mil EUR)

Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10 a 12)

5.245.146

Téxtil e confección (CNAE 13 e 14)

1.149.978

Coiro e calzado (CNAE 15)

77.145

Madeira e cortiza (CNAE 16)

747.771

Papel, artes gráficas e reprodución de soportes gravados (CNAE 17 e 18)

623.072

Coquerías, refino, químicas e produtos farmacéuticos (CNAE 19 a 21)

3.124.620

Manufacturas do caucho e o plástico (CNAE 22)

604.468

Produtos minerais non metálicos (CNAE 23)

813.085

Produción, 1ª transformación e fundición de metais (CNAE 24)

2.000.906

Produtos metálicos (CNAE 25)

1.254.816

Produtos informáticos, electrónicos, ópticos e eléctricos (CNAE 26 e 27)

575.586

Maquinaria e equipos (CNAE 28)

549.569

Material de transporte (CNAE 29 e 30)
Mobles e outras industrias Manufactureiras (CNAE 31 e 32)
Reparación e instalación de maquinaria e equipamento (CNAE 33)
Produción de enerxía eléctrica, gas e vapor (CNAE 35)
Total

7.232.432
281.044
1.149.978
77.145
25.506.761

Por procesos produtivos son o sector da automoción e o sector naval os que
presentan unha maior contribución en canto a actividade económica.
A nivel poboacional tamén existe unha desigual distribución da poboación en Galicia
entre o eixo atlántico en xeral e as provincias de A Coruña e Pontevedra en particular,
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cun peso do 75% da poboación galega, fronte as provincias de Lugo e Ourense, cun
peso do 25% da poboación galega.

Figura 2. Poboación por Concello (2010): Elaboración propia a partir datos IGE

Sen embargo, a nivel de residuos industriais, esta diferenza e aínda máis acusada
posto que practicamente o 90% dos residuos industriais son producidos na provincia
da Coruña e Pontevedra.(Fonte: CMATI) Este dato é bastante razoable xa que aínda
que a poboación se concentra onde hai maior actividade económica, e polo tanto, mais
xeración de residuos industriais, a poboación non produce residuos industriais, polo
que a variable poboacional non presenta unha incidencia directa sobre os residuos
industriais, máis alá dos indirectos debidos os seus hábitos de consumo.Se
atendemos as áreas funcionais, aquelas con maior número de habitantes son A
Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo
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Figura 3. Densidade de poboación(ano 2010): Elaboración propia a partir datos IGE

.
Paisaxe e Patrimonio Natural
A maior incidencia sobre a paisaxe debido a xeración de residuos industriais ven
definido pola necesidade de dispor dun volume de vertido axeitado a cantidade de
residuos xerados. Isto evidentemente, ademais de representar unha perda de
recursos, pode levar consigo uns efectos non desexados sobre o medio, e tamén
sobre a paisaxe, sobre todo mentres os vertedoiros se atopan en explotación.
Outro impacto potencial constitúeno os puntos de vertido incontrolado: lugares
normalmente afastados nos que se verten ilegalmente os residuos producidos. Por
volume e tipoloxía, este tipo de vertidos poderíamos clasificalos en: residuos
domésticos, que estarían totalmente excluídos do ámbito do PPRIG; e residuos
industriais, da construción e demolición ou de outra tipoloxía.
Para reducir estes efectos non desexados, A Xunta de Galicia puxo en marcha varias
medidas entre elas: o Programa de Adecuación, Selado e Clausura de Vertedoiros;
Subprograma de limpeza de puntos de vertido incontrolado; a construción dunha rede
de puntos limpos etc.. todas elas medidas dirixidas a reducir os efectos dos vertidos de
residuos de orixe doméstica.
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En ese senso, as medidas tomadas pola Xunta de Galicia nos últimos anos
recuperaron espazos degradados producidos polo vertido e/ou eliminación de residuos
urbanos, de forma que dende o punto de vista de paisaxe os efectos negativos que
causaban foron corrixidos.
A nivel industrial, o correcto seguimento que realiza a Consellería fai que as empresas
produtoras de residuos industriais sigan ó cauce legal e envíen os seus residuos
perigosos e non perigosos vía xestores; de forma que so os residuos que non son
reutilizables, reciclables e/ou valorizables deberían ser eliminados mediante depósito
en vertedoiro, polo que non deberían existir puntos de vertido incontrolado de residuos
industriais. Por todo isto, tendo en conta que todo vertedoiro en uso leva consigo un
efecto negativo sobre o medio, ata que é correctamente selado, pode considerarse
que o efecto sobre a paisaxe e sobre o patrimonio natural é directamente proporcional
a produción de residuos xa que son necesarias en maior número e/ou tamaño
instalacións de reciclaxe/valorización e tamén un maior volume de depósito para
eliminar os residuos industriais producidos polas industrias galegas.
Actualmente existe un efecto paisaxístico causado pola construción de plantas de
valorización de residuos e polos vertedoiros autorizados; na páxina web
http://sirga.cmati.xunta.es/ poden consultarse os xestores autorizados para a recollida
e tratamento de residuos industriais por código LER.
Dito isto, quizais o efecto sobre a paisaxe a nivel de situación actual non sexa un dos
máis preocupantes a nivel de xestión de residuos, salvo quizais aqueles puntos onde
existen unha maior acumulación de proxectos ou aquelas zonas cun nivel baixo de
antropización no que a incidencia dun proxecto de tratamento ou eliminación pode
presentar unha incidencia elevada sobre esta variable de sustentabilidade. Con
respecto o patrimonio natural, e dado que por unha banda o ámbito territorial e toda
Galicia, que non existe derivado do PPRIG afección directa en si mesma sobre o
patrimonio natural e que os efectos indirectos son ocasionados polo tratamento de
residuos (emisións etc) e pola eliminación dos mesmos (lixiviados principalmente) non
se efectúa unha definición detallada do patrimonio natural de Galicia;amosándose na
seguinte imaxe os elementos de patrimonio natural de Galicia.
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Figura 4. Elementos de Patrimonio Natural. Elaboración propia a partir datos SITGA

Ciclo de Materiais e atmósfera/cambio climático
O ciclo de materiais e sen dúbida a variable do medio sobre o que o PPRIG efectúa un
efecto directo. Dende o punto de vista de principais sectores produtores de residuos
industriais non perigosos e perigosos, é tendo en conta que a Orde MAM 304/2002
define a Lista Europea de Residuos, que identifica cada residuo producido con un
código (LER); clasifícanse por volume dos residuos producidos industrias non
perigosos os seguintes: residuos da construción e demolición (LER 17); residuos
procedentes da mecanización de metais (LER 12), os residuos procedentes de
procesos térmicos (LER 10); os residuos da industria extractiva e do tratamento físicoquímico dos minerais (LER 01) e os residuos da agricultura, horticultura, acuicultura,
silvicultura, caza e pesca; residuos da preparación e elaboración de alimentos (LER
02), cunha contribución superior do 79% dos residuos industriais non perigosos
inventariados. Os principais residuos industriais non perigosos producidos en atención
a cantidade xerada son:
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120101 Limaduras e labras de metais férreos
100102 Cinzas voantes de carbón
100202 Escouras non tratadas
010413 Residuos do corte e serrado de pedra
170107 Residuos de formigón, ladrillo e tellas
170405 Ferro e aceiro
170904: Residuos mesturados da construción e demolición.
Táboa 4.Xeración de residuos industriais en Galicia para o ano 2010 segundo tipoloxía: Fonte: CMATI
TIPOLOXÍA DE RESIDUOS
RNP
RP
TOTAL

t

%

2.181.325,83

94,70

122.036,73

5,30

2.303.362,56

100,00

Particularizando os anteriores datos para os residuos perigosos, que representan un
5% do total en masa, hai que sinalar que máis do 89% dos residuos producidos
pertencen a sete capítulos LER: Aceites (LER 13), residuos procedentes de procesos
térmicos (LER 10), residuos do tratamento de correntes residuais (LER 19), residuos
perigosos da construción e demolición (LER 17), residuos da fabricación, formulación,
distribución e utilización (FFDU) de revestimentos (LER 08), absorbentes (LER 15) e
Residuos non especificados noutro capítulo da lista (LER 16). No relativo a residuos
perigosos, na seguinte táboa amósanse os principais residuos producidos (>5% do
total).
Táboa 5. Códigos LER correspondentes a RP con xeración > 5% do total de RP en Galicia. Ano 2010.
TOTAL

CÓDIGOS LER
t

%

160708

Residuos que conteñen hidrocarburos

12.404,50

10,20

130205

10.801,42

8,85

130402

Aceites minerais non clorados de motor, de transmisión mecánica e
lubricantes.
Aceites de sentinas recollidas en peiraos

9.513,22

7,79

190702

Lixiviados de vertedoiro que conteñen sustancias perigosas

8.732,09

7,15

161101

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de
procesos metalúrxicos, que conteñen sustancias perigosas.
Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen sustancias
perigosas
Baterías de Chumbo

8.178,48

6,70

7.954,72

6,50

7.583,95

6,21

65.168,38

53,40

100207
160601

TOTAL CÓDIGOS LER RP > 5%

Finalmente, e para describir a situación actual a nivel de xeración de residuos o
PPRIG leva a cabo unha análise da xeración de residuos industriais segundo o tipo de
xestión final do residuo, considerando as seguintes alternativas:
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Valorización final
Eliminación
Xestión de residuos como materias primas secundarias/subprodutos.
En relación o tipo de xestión final do residuo para os residuos industriais non
perigosos, o PPRIG identifica como vía de xestión final predominante a valorización
(68% dos RNP), sendo a xestión de residuos como materias primas
secundarias/subprodutos nun 19% dos residuos producidos, polo que a eliminación
representa o tratamento final para o 13% dos residuos industriais non perigosos
xerados. Sen embargo, a nivel de residuos perigosos, a porcentaxe de residuos
perigosos eliminados alcanza o 54% fronte o 45% que son valorizados; sendo
xestionada como materia prima secundaria/subproduto tan só o 1% dos residuos
perigosos producidos.
En conclusión, os principais problemas e condicionantes ambientais veñen derivados
da desigual distribución das empresas produtoras de residuos industriais,
concentrándose nas provincias de A Coruña e Pontevedra a produción de residuos
industriais fronte a Lugo e Ourense así como a relación, aínda elevada entre nivel
económico e produción de residuos. A valorización de residuos industriais sendo moi
aceptable a nivel de non perigosos, non o é tanto a nivel de residuos perigosos xa que
a porcentaxe da eliminación é superior a valorización.
En relación a atmosfera e cambio climático o documento de referencia identifica como
criterio a redución das emisións contaminantes, sendo as principais fontes
contaminantes no ámbito do programa de prevención unha parte das empresas que
producen residuos industriais, os vertedoiros de residuos e tamén as emisións ligadas
o tráfico de residuos. A identificación e inventario das instalacións potencialmente
contaminantes da atmosfera teñen lugar no REGADE-CAPCA; sendo practicamente
inabordable a información para o conxunto da Comunidade Autónoma. En ese sentido,
quizais, en relación as emisións totais sexa máis interesante as emisións asociadas as
actividades que están sometidas o procedemento de autorización ambiental integrada,
e cuxa localización (elaboración propia) se amosa no seguinte imaxe:
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Figura 5. Instalacións IPPC (agás granxas). Elaboración propia (ano 2010)

Enerxía
Para definir a situación Enerxética de Galicia recórrese os datos do Instituto
Enerxético de Galicia da que podemos destacar os seguintes datos (ano 2010):
A enerxía primaria descontada perdas foi de 12.383 ktep
O 79% correspondese con importación de petróleo, carbón, gas natural e
biocombustibles
En canto a produción de enerxía eléctrica Galicia produciu 2.622 ktep co
seguinte desglose:
o Hidráulica e minihidráulica:35,7%
o Biomasa: 27,7%
o Eólica: 27,9%
o Biocombustibles:4,8%
o Residuos Urbáns:3 %
o Outros residuos:0,8%
o Solar:0,1%
En canto o balance consumo-exportación da enerxía dispoñible (10.339 Ktep), o
consumo foi de 6.911 ktep e a exportación fo de 3.428 ktep. En relación os datos

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. PPRIG (2013-2016)

13

dispoñibles sinalar que ata o ano 2007 a enerxía importada representaba o 75% da
enerxía primaria consumida en Galicia, pero despois do peche das minas de carbón
no ano 2008, incrementáronse as importacións, baixando no ano 2010 ata o 78,8%
fundamentalmente pola dispoñibilidade de enerxías renovables. En relación o
Programa de Prevención esta variable presenta pouca ou nula relación xa que o
PPRIG focalízase no ámbito de redución da produción de residuos.

2.1.4 EVOLUCIÓN PREVISIBLE SEN A ELABORACIÓN DO PPRIG
O punto de partida para describir a evolución futura constitúeo a propia evolución
entre o período 1999, onde o Plan de Xestión de Residuos Industriais e Solos
Contaminados de Galicia inclúe o primeiro inventario de residuos industriais e o
PPRIG; que inclúe o segundo inventario de residuos industriais xerados no ano 2010.
O inventario de recollido no Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia; recolle
unha produción de residuos industriais perigosos e non perigosos de máis de 60
millóns de toneladas. Divididas estas cantidades en residuos perigosos e non
perigosos obteríase que 349.372 t de residuos son residuos perigosos e polo tanto
60.250.343 t serían residuos non perigosos, tal e como verse na seguinte táboa:
Táboa 6. Inventario de Residuos Industriais en Galicia. Ano 1999
CÓDIGOS LER

TOTAL (t)

01

Residuos da prospección, extracción de minas e canteiras e tratamentos físicos e
químicos de minerais.

55.024.482

02

Residuos da agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza e pesca; residuos dea
preparación e elaboración de alimentos.

114.351

03

Residuos da transformación da madeira e da produción de taboleiros e mobles, pasta
de papel, papel y cartón.

171.700

04

Residuos das industrias do coiro, pel e téxtil.

7.938

05

Residuos do refino do petróleo, da purificación do gas natural e do tratamento pirolítico
do carbón.

6.759

06

Residuos de procesos químicos inorgánicos.

7.949

07

Residuos de procesos químicos orgánicos.

5.429

08

Residuos da fabricación, formulación, distribución e utilización (FFDU) de revestimentos
(pinturas, vernices e esmaltes vítreos), adhesivos, seladores e tintas de impresión

11.711

09

Residuos da industria fotográfica.

10

Residuos de procesos térmicos.

11

Residuos do tratamento químico de superficie e do recubrimento de metais e outros
materiais; residuos da hidrometalurxia non férrea".

5.613

12

Residuos do moldeado e do tratamento físico e mecánico de superficie de metais e
plásticos

210.457

13

Residuos de aceites e de combustibles líquidos (excepto os aceites comestibles e os
dos capítulos 05, 12 e 19)

257.649

14

Residuos de disolventes, refrixerantes e propelentes orgánicos (excepto os dos capítulos
07 e 08)

2.155
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CÓDIGOS LER

TOTAL (t)

15

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpeza, materiais de filtración e roupas
de protección non especificados noutra categoría"

54.667

16

Residuos no especificados en outro capítulo de la lista.

96.265

17

Residuos da construción e demolición (incluída a terra escavada de zonas
contaminadas)

795.420

18

Residuos de servizos médicos ou veterinarios ou de investigación asociada (salvo os
residuos de cociña e de restaurante non procedentes directamente da prestación de
coidados sanitarios)

1.263

19

Residuos das instalacións para o tratamento de residuos, das estacións externas de
tratamento de augas residuais e da preparación de auga para consumo humano e de
auga para uso industrial

161.244

20

Residuos municipais (residuos domésticos e residuos asimilables procedentes dos
comercios, industrias e institucións), incluídas as fraccións recollidas selectivamente

39.287

TOTAL

60.599.715

Evidentemente, a metodoloxía empregada para realizar o inventario a data de 1999 e
os cambios lexislativos acaecidos dende entón a nivel do que se considera residuo,
subproduto e/ou materia prima secundaria fai que xeito directo non se podan comparar
ambos inventarios. Sen embargo, se corriximos o inventario de 1999 de forma que se
eliminen os residuos que non están incluídos no inventario de 2010 así como aqueles
que causan as maiores diferenzas pola metodoloxía empregada, como os residuos
tipificados co código LER 01, as diferenzas atopadas no balance realizado si se poden
corresponder, ou polo menos presentar un alto grao de correlación co inventario do
PPRIG. Por iso, para poder efectuar unha comparación entre os residuos producidos
en 1999 e 2010 descontaremos os seguintes residuos inventariados no ano 1999:
-

-

-

Código LER 01: as maiores diferenzas orixínanse en este código xa que se
incluía no inventario os residuos de extracción de minerais que representan o
90% do total de residuos inventariados en 1999.O eliminar estes residuos, o
balance redúcese a 5.225.861 t
LER 19: O programa establece as exclusión específicas dos seguintes códigos
LER 1901 así como os lodos de depuradora (LER 190805). Con respecto o
valor anterior, o balance de residuos redúcese a 5.224.032
LER 20: Descontados ó papel e o cartón e o vidro o balance de residuos
redúcese a 5.215.981 t
VFU:no ano 1999 inventariáronse 51.200 t de VFU polo que o balance de
residuos coa exclusión de este residuo se reduce a 5.164.781 t
Residuos de Biomasa: En este caso, de forma que se poda comparar os
residuos producidos en 1999 cos de 2010 elimínanse do inventario de 1999 os
residuos inventariados co seguinte código CER: 030101

Con estas exclusión, o total de residuos inventariados sería de 5.085.777 t. O resto
das diferenzas débense fundamentalmente os residuos con código LER 13, que pasan
de 257.000 a 31.666 e os residuos de procesos térmicos que pasan de 3.625.122 a
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266.779, incluíndose ditos códigos LER na comparativa porque as diferenzas son
debidas a:
No caso de aceites: A mellora na duración dos aceites e outros cambios
tecnolóxicos explican a redución na produción de esta tipoloxía de residuos.
No caso de procesos térmicos: O cambio na materia prima que tivo lugar en
estes anos nas centrais térmicas galegas ademais das melloras que se
implantaron o longo de este período en outros sectores explica a redución de
máis de tres millóns de toneladas de residuos.
Romper o vínculo entre crecemento económico e aumento na xeración de residuos
constitúe o principal reto de toda política ou estratexia dirixida a prevención de
residuos, como ben contempla a actual Directiva marco de residuos. Así o PPRIG
propón un indicador da evolución da ratio que expresa a relación “residuos versus
actividade económica” constituíndo un indicador válido para comprobar a adopción de
medidas de prevención de residuos ó longo do tempo, motivo polo cal se vai a
empregar este indicador para definir a evolución entre 1999 e 2010 e a partir do ano
2010 definir dúas liñas de tendencia entre 2011 e 2016 con aplicación do PPRIG ou
sen ela; constituíndo o valor de 2010 de base para o seguimento e revisión do
cumprimento das medidas propostas ó longo do programa.
Segundo os datos dispoñibles do Instituto Galego de Estatística (IGE); existen
diversas posibilidades a hora de expresar a actividade económica dos sectores
afectados por este Programa (industrial, enerxético e da construción) non obstante,
pode considerarse o Valor Engadido Bruto (VEB) como un dos parámetros máis
axeitados, debido a súa estreita vinculación co crecemento económico dun territorio; e
polo tanto, podería constituír un dos principais indicadores do PPRIG. Para o seu
cálculo excluiríanse as actividades extractivas e de servizos. Na táboa seguinte
amósanse os valores correspondentes o VEB (expresado en miles de euros) e o
indicador resultante para o ano 1999, a modo de descrición da situación de partida
para elaborar ó PPRIG.
Táboa 7. Indicador residuos/actividade económica ano 1999.
DATOS ECONÓMICOS/RESIDUOS

ANO 1999

Valor Engadido Bruto (miles de Euros)

8.602.933

Residuos Totais (toneladas)

5.085.777

INDICADOR

ANO 1999

Residuos (t) / Valor Engadido Bruto. (miles de Euros)

0,591 t/miles €

Por outro lado se avaliamos os datos do inventario realizado polo PPRIG no ano 2010,
os datos obtidos son:
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Táboa 8. Indicador residuos/actividade económica. Ano 2010
DATOS ECONÓMICOS
Valor Engadido Bruto (miles de Euros)

ANO
17.135.997

DATOS RESIDUOS
Residuos totais (toneladas)

ANO
2.303.362,56

INDICADORES (valor base)
Ratio residuos (t) / Valor Engadido Bruto. (miles de Euros)

2010
2010
ANO

0,134t/miles €

2010

Tendo os ratios de partida, podemos estimar un comportamento na evolución do
indicador proposto para o período 2011-2016 a modo de prognose, e outro escenario
no que se cumprirían os obxectivos formulados no PPRIG. Na seguinte gráfica
amósase a evolución do indicador proposto dende 1999 a 2010.

Figura 6. Evolución período 1999-2010 indicador Residuos Vs VEB.

Como se pode observar, durante este período e froito de varios factores , entre os que
probablemente se atope a mellora no subministro e avaliación dos datos de produción
de residuos e a implantación de políticas de redución na produción residuos por parte
das empresas produtoras fai que o indicador reduza o seu valor de 0,591 en 1999 a
0,134 en 2010. O respecto habería que matizar que o VEB duplicouse en este período
polo que se non houbese redución na produción o indicador descendería ata valores
próximos a 0,3, pero non alcanzaría o valor de 0,134.
Para estimar a evolución futura con e sen PPRIG estimase que as reducións
propostas como obxectivo na alternativa 0 non teñen lugar sendo o crecemento do
VEB estimado con respecto o de 2010 dun -2% para o ano 2011 e o ano 2012, 0%
para o ano 2013 e un crecemento sostido do 1% para o ano 2014, 1,75% para o ano
2015 e 2,5% para o ano 2016 respectivamente.
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Como pode observarse na seguinte gráfica a redución do indicador proposto é
relativamente significativo coa aplicación do Programa con respecto á alternativa 0
(non execución do PPRIG); tendo en conta as hipóteses empregadas para estimar a
evolución do indicador sen o Programa o valor do indicador descendería lixeiramente
con respecto o valor de 2010, sen embargo, coa do programa o indicador descendería
ata 0,124.

16400000
2016

Variación VEB

Figura 7. Evolución residuos/VEB prevista para o período 2013-2016

2.2 RELACIÓN DOS PLANS, PROGRAMAS E ESTRATEXIAS
VIXENTES OU EN PROCESO DE ELABORACIÓN. MARCO
LEXISLATIVO
Os principais plans, programa e/ou estratexias vixentes ou en proceso de elaboración,
que poden presentar relación co PPRG, de ámbito europeo a autonómico detállanse a
continuación:
VI Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente
A Unión Europea a través do Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de
Medio Ambiente, define as prioridades e obxectivos da política de medio ambiente
europea ata o ano 2012, detallando as medidas que se deben adoptar para contribuír
á aplicación dunha estratexia en materia de desenvolvemento sostible; motivo polo
que, se concentra en catro áreas temáticas e sete estratexias temáticas dentro de
cada unha das cales se establecen unha serie de obxectivos; sendo a estratexia que
ten relación directa co PPRIG a Estratexia temática sobre prevención e reciclado dos
residuos: establece orientacións e describe medidas destinada a diminuíras presións
sobre o ambiente derivadas da produción e xestión dos residuos, aplicándose a
tódalas etapas de vida dos recursos. Reafirma os obxectivos da política de residuos da
Unión Europea que son, en primeiro lugar, a prevención e, en segundo lugar, a
reutilización, a reciclaxe e a recuperación para reducir o impacto ambiental. Para
conseguir estes obxectivos a estratexia propón, por un lado, modernizar o marco
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lexislativo vixente, introducindo na política de residuos a análise do ciclo de vida e por
outro, aclarar, simplificar e normalizar a política de residuos da Unión Europea.
Entre as medidas destinadas a promover a prevención da xeración de residuos, a súa
reciclaxe e a súa reutilización, de forma que se reduza o impacto acumulado no ciclo
de vida dos recursos destacan as seguintes:
A introdución do concepto de ciclo de vida na política de residuos
O fomento de políticas máis ambiciosas en materia de prevención de
residuos; en concreto, determinación das obrigas dos Estados membros
respecto ao establecemento de programas de prevención.
O aumento dos coñecementos e da información necesaria para apoiar o
desenvolvemento da política de prevención de residuos
.O desenvolvemento dunha normativa de referencia común para a reciclaxe.
Unha coidada reelaboración da política de reciclaxe.
Un dos obxectivos específicos para residuos establecidos no VI programa de acción
comunitaria é reducir ata en 20% para o ano 2010 e un 50% no ano 2050 os residuos
producidos no ano 1990.
Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015
Foi aprobado por Acordo do Consello de Ministros con data 26 de decembro de 2008.
Está constituído por diferentes capítulos dedicados aos diferentes tipos de residuos
que inclúen os principais obxectivos e actuacións a desenvolver nos próximos anos en
cada unha das seguintes materias:
Residuos Urbanos de orixe domiciliario.
Residuos Perigosos.
Vehículos ó final da súa vida útil.
Pneumáticos fóra de Uso.
Pilas e acumuladores.
Residuos de aparatos eléctricos e electrónicos.
Residuos que conteñen PCB e PCT.
Residuos da construción e demolición.
Lodos de depuradoras.
Solos contaminados.
Plásticos de uso agrario.
Residuos de industrias extractivas.
Residuos Industriais non perigosos.
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O seu ámbito de actuación, no relativo a prevención, e por tanto moi similar o PRPIG,
constituíndo o PNIR norma xerárquica superior con respecto a mesma. De todos os
programas que inclúe o PNIR excluiríanse os residuos urbanos de orixe domiciliario,
Vehículos o final da súa vida útil, lodos de depuradoras, solos contaminados e
residuos de industrias extractivas. No caso particular dos residuos industriais non
perigosos e residuos perigosos, a continuación recóllense as principais medidas
dirixidas á prevención:
-

Promoción da implantación das MTD nos diversos sectores industriais. Aplicación
do art.º 9.2 da Lei 10/1998, de Residuos, á determinación das MTD.

-

Fomentar a realización de estudos tendentes á minimización de RP nos procesos
produtivos onde se xeran.

-

Establecemento da obriga de plans de prevención de RP ás empresas, en razón
do seu tamaño e cantidade de RP xerados, así como a inclusión de programas de
formación de persoal nesta materia.

Os obxectivos polo PNIR abarcan unha redución na produción do 15% de residuos
perigosos no ano 2015 e o reciclaxe ou valorización material do 50% dos residuos
industriais non perigosos.
A Estratexia Galega de Xestión de Residuos da Xunta de Galicia
Inclúe dentro dos seus obxectivos o fomento da prevención e a redución da xeración
das diversas tipoloxías de residuos producidos en Galicia.
-

Comprende tres tipos fundamentais de residuos (perigosos, inertes e non
perigosos) xerados en cinco ámbitos: doméstico, industrial, sanitario, agrícola e
construción.

-

Establece catro plans de xestión específicos: Plan para a Xestión dos Residuos
Sólidos Urbanos de Galicia, Plan de Xestión de Residuos Industriais e de Solos
Contaminados de Galicia, Plan de Xestión de Residuos Sanitarios de Galicia e
Plan de Xestión de Residuos Agrícolas de Galicia.

O Plan de Xestión de Residuos Industriais e Solos Contaminados de Galicia
Desenrola a estratexia galega de Xestión de residuos no relativo a residuos industriais;
realizando un diagnóstico da situación dos residuos industriais, incluíndo inventarios
de residuos perigosos e non perigosos, e establecendo os seguintes programas
concretos de actuación para o período 2000-2006:
Redución
Xestión de residuos perigosos, non perigosos, outras infraestruturas necesarias
e solos contaminados.
Desenvolvemento normativo.
Inspección e Control
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Xestión de la información.
Investigación e desenvolvemento
Formación.
Emprego
Comunicación.
Seguimento e revisión do Plan.
Segue a estar vixente na actualidade, dado que, polo de agora, non se ten constancia
da realización dun novo plan de xestión de residuos industriais. A este nivel o Plan de
Xestión de Residuos Industriais e Solos contaminados representa o principal
normativa sobre o que o PPRIG incide, fundamentalmente para desenrolado no
relativo a redución, que é un dos seus programas de actuación, para o período 20132016; podendo integrarse, de ser o caso, dentro dun novo Plan de Xestión de
Residuos Industriais no caso de que este fose aprobado.
Programa Xestión Residuos Construción e Demolición Galicia 2012-2016
Actualmente en fase de redacción para o período 2012-2016, establecerá obxectivos
de redución e valorización para os residuos (código LER 17) da construción e
demolición incluídos no RD 105/2008 coa excepción de:
Terras e pedras non contaminadas reutilizadas na mesma obra
Residuos de industrias extractivas reguladas no Real Decreto 975/2009 de 12
de Xuño.
Lodos de dragado non perigoso recolocados no interior das augas superficiais
derivados da xestión de augas e das vías navegables.
O programa establece como un dos obxectivos a alcanzar no 2016 a redución en orixe
da produción e fomento da súa reutilización polo propio produtor do residuo ata o 10%
do volume estimado para o ano 2011. Trátase por tanto dun programa de carácter
complementario ó PPRIG para os RCD no sentido de que os RCD lle son de
aplicación as medidas xerais recollidas no PPRIG e as específicas do Programa de
Xestión de Residuos de Construción e Demolición de Galicia.
Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais:
Establece o marco para o desenvolvemento das novas actuacións en materia de
planificación de solo empresarial, sendo un dos plans sectoriais recollidos nas DOT. O
Plan citado, non presenta relación algunha co PPRIG a nivel administrativo, sen
embargo, servirá para a implantación de actividades industriais xeradoras de residuos,
as que afectará o PPRIG.
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Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)
A Lei 10/1995 de ordenación do territorio de Galicia, configura as Directrices do
Ordenación do Territorio (DOT) como un instrumento de carácter global, expresión da
política territorial, que debe constituír o marco xeral de referencia establecendo as
pautas espaciais de asentamento das actividades, de acordo coas políticas sociais,
económicas e culturais emanadas da comunidade, integrando, se é o caso, as
emanadas desde o Estado, así como as propostas que xurdan desde as entidades
locais.
As DOT teñen como finalidade básica definir un modelo territorial para Galicia que
permita orientar as actuacións sectoriais, dotándoas de coherencia espacial e das
referencias necesarias para que se desenvolvan de acordo cos obxectivos xerais da
política territorial de Galicia, conformando unha acción de goberno coordinada e
eficaz. Constitúen o primeiro instrumento de ordenación territorial que establece as
regras para a implantación dos usos e actividades (servizos, dotacións, actividades
produtivas, entre outras) en coherencia coas necesidades sociais, económicas,
culturais e ambientais.
De conformidade co previsto na Lei 10/1995 de ordenación do territorio de Galicia, as
determinacións das DOT terán a forza vinculante que sexa congruente coa súa función
de instrumento directriz. Estas determinacións poderán ser:
Excluíntes de calquera outro criterio, localización, uso ou deseño territorial ou
urbanístico.
Orientativas, debendo a Administración competente concretar a proposta que
conteñan as directrices de ordenación territorial.
O respecto; constitúen segundo as DOT determinacións excluíntes as seguintes:
A Xunta de Galicia elaborará os plans sectoriais que resulten necesarios en
materia de xestión de residuos, nos cales diagnosticará a situación actual da
produción e tratamento, e concretará medidas relativas a:
o

Fomento da prevención e da redución da produción de residuos

o

Implantación da recollida selectiva en orixe

o

Potenciación dun verdadeiro mercado de reciclaxe, baixo criterios de
autosuficiencia e proximidade.

o

Redución das necesidades de eliminación de residuos mediante
vertedura final

o

Incorporación do factor humano nas actividades de xeración e xestión
de residuos, maximizando a implicación e coñecementos da poboación
e dos xestores
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o

Establecemento das bases estratéxicas de organización e loxísticas
necesarias para a futura implantación de infraestruturas de
transferencia e xestión de residuos con conformidade cos principios de
autosuficiencia, equidade territorial, descentralización, proximidade
xeográfica á orixe dos residuos e eficiencia económica e ambiental.

Por outra banda constitúen determinacións orientativas os seguintes:
Os residuos inertes procedentes de escavacións, da construción e demolición,
serán destinados preferentemente a súa utilización como areas e, nun segundo
lugar, poderán ser empregados para restaurar, de xeito controlado, aqueles
ocos xerados coa actividade mineira.
Fomentará a elaboración de plans locais de recolla de residuos urbanos, ou,
subsidiariamente, a integración da xestión de residuos no planeamento
urbanístico co fin de establecer a organización dos servizos de recolla selectiva
en coherencia coas necesidades do concello, segundo o volume e a natureza
dos residuos producidos no seu ámbito, garantindo o autofinanciamento da
entidade local no cobramento das taxas pola prestación dos servizos de recolla
e xestión dos residuos urbanos.
En coherencia coas restantes determinacións, os instrumentos de ordenación
do territorio e do planeamento urbanístico incorporarán as accións e
determinacións necesarias para pular pola integración dos obxectivos e
medidas previstas sobre o metabolismo urbano do ciclo dos materiais e
residuos tendentes a redución do consumo de materiais como a redución na
produción de residuos
o

Empregar materiais locais tradicionais na construción.

o

Reducir os movementos de terras e incluír medidas de xestión dos
movementos de terras e das súas verteduras.

o

Reducir en xeral o consumo de materiais na edificación, incrementar o
uso de materiais renovables ou con menor consumo enerxético na súa
fabricación e posta en obra, ou reciclados ou reutilizados.

o

Establecer medidas para fomentar o emprego de materiais reciclados
ou reciclables e técnicas construtivas que posibiliten a
reciclaxe/desmontaxe, así como a coordinación coa regulamentación da
produción e xestión dos residuos de construción e demolición.

o

Dimensionar e localizar axeitadamente os espazos necesarios para os
sistemas de recolla selectiva dos residuos.

Finalmente no apartado 10.1.12 indica que os plans sectoriais axustaranse aos
obxectivos e criterios plasmados nas DOT citándose no apartado o Plan Sectorial de
Xestión de Residuos.
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O PPRIG constituirá unha importante ferramenta a disposición da Consellería de
Medio, Territorio e Infraestruturas de cara a implantar as políticas ambientais europeas
máis esixentes, e que se complementará nun primeiro nivel xerárquico superior co
Plan de Xestión de Residuos Industriais e Solos Contaminados e nun nivel xerárquico
similar con outros programas como o Programa de Xestión de Residuos da
Construción e a Demolición.
Na figura seguinte, móstrase o nivel xerárquico simplificado que ocuparía o PPRIG con
respecto á situación actual no relativo á planificación na prevención e xestión de
residuos industriais; ocupándose; do relativo a prevención na produción de residuos en
colaboración e nun nivel xerárquico inferior ao Plan de Xestión de Residuos
Industriais.

Figura 8. Planificación sectorial residuos: Situación PPRIG

En canto aos efectos previsibles sobre a planificación sectorial, o PPRIG por un lado
incorpora a nivel autonómico as directrices lexisladas a nivel europeo e propoñerá
obxectivos cuantificables a nivel de prevención. Desenvolve ademais os preceptos de
prevención recollidos no PNIR (2008-2015) e no Plan de Xestión de Residuos
Industriais, que no seu capítulo 8 conta cun programa de redución de residuos.
Non se esperan outras afeccións estratéxicas máis alá das indicadas salvo a nivel da
política ambiental da Xunta de Galicia; onde é de esperar unha incidencia positiva no
marco xurídico que regula a produción dos residuos industriais. En relación os
obxectivos propostos polos plans e programas citadas, o PPRIG pode contribuír
activamente xunto con outras ferramentas, e de esta forma, cumprir os requisitos
derivados da planificación xerárquica superior estatal e europea indicada. Na seguinte
táboa amósanse a modo de resumo os obxectivos definidos pola principal planificación
vixente.

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. PPRIG (2013-2016)

24

Táboa 9. Resumo obxectivos planificación vixente..
PLAN/PROGRAMA

RANGO XERÁQUICO
RESPECTO PPRIG

VI Programa Acción Comunitaria

Superior

PNIR (Residuos industriais)

Superior

DOT

Superior

Programa de Xestión Residuos
Construción e Demolición (*en tramitación)

Inferior/Similar

OBXECTIVO
Redución da produción de residuos nun
50% para o ano 2050 con respecto os
valores de 1990.
Redución na produción do 15% de RP no
ano 2015 e un 8 % no 2011.
Redución de RNP do 7% en 2012 e do 10%
en 2015
Reutilización a nivel de RNP do 12%,en
peso en 2012, e do 15%, en 2015
Reciclaxe de RNP do 45% en 2012 e do
65% en 2015
Valorización enerxética de RNP do 15% en
2015
Eliminación de RNP do 10% en 2015
Valorización ou reciclaxe do 50% des
residuos industriais non perigosos
Fomento da prevención e da redución da
produción de residuos.
Potenciación dun mercado da reciclaxe
Redución das necesidades de eliminación
de residuos mediante vertedura.
Redución en orixe da produción e fomento
da reutilización polo produtor do residuo ata
o 10% do volume estimado para 2011.

En canto a principal normativa de aplicación no que se enmarca o PPRIG, amósase a
continuación de forma resumida a lexislación principal na que se ampara e sobre a
tamén inflúe completando o marco xurídico existente a nivel de residuos o propio
PPRIG; de ámbito europeo a ámbito autonómico.
A Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de novembro de
2008, relativa ós residuos, establece medidas destinadas a protexer ó medio ambiente
e a saúde humana mediante a prevención ou redución dos impactos negativos da
xeración e xestión dos residuos, a redución dos impactos globais do uso dos recursos
e a mellora da eficiencia deste uso. Entre as novidades introducidas pola Directiva e
que son aplicables ó presente Programa de Prevención destacan:
-

O orde de prioridades na lexislación e as políticas de prevención e xestión de
residuos é o seguinte:: prevención, preparación para a reutilización, reciclaxe
(incluído compostaxe), outro tipo de valorización, por exemplo, a valorización
enerxética e, por último, a eliminación.

-

Crease a obriga de establecer programas de prevención dentro da planificación
dos residuos que incorporen obxectivos cuantificados e indicadores para o seu
control, así como a descrición das medidas existentes e a avaliación da utilización
das medidas indicadas na propia directiva ou outros. A finalidade dos obxectivos e
medidas é romper ó vínculo entre crecemento económico e o crecemento da
xeración de residuos.
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-

Establécense uns porcentaxes obxectivo antes de 2020 para a actividade de
preparación para a reutilización e reciclaxe (e outra valorización de materiais no
caso de RCD) os seguintes:
o

50% do peso global de materiais como: papel, metais, plástico, vidro
dos residuos domésticos e outros orixes na medida en que estes fluxos
de residuos sexan similares a ditos residuos.

o

70% do peso global dos materiais, incluídas as operacións de recheo
que utilicen residuos como sucedáneos de outros materiais, dos
residuos non perigosos procedentes da construción e de demolicións,
coa exclusión dos materiais presentes de modo natural definidos na
categoría 170504 da lista de residuos.

A nivel estatal, a Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados que
traspón a Directiva Marco de Residuos á lexislación española; ten carácter de
lexislación básica ó amparo do artigo 149 da Constitución Española. Dispón no seu
artigo 14 que o Ministerio competente en materia de medio ambiente elaborará o Plan
Estatal Marco de Xestión de Residuos que conterá a estratexia xeral da política de
residuos, as orientacións e a estrutura a que deberán axustarse os plans
autonómicos, así como os obxectivos mínimos a cumprir de prevención, preparación
para a reutilización, reciclado, valorización e eliminación. Tamén prevé que as
Comunidades Autónomas elaborarán os plans autonómicos de xestión de residuos.
No artigo 15 “Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos
competenciales, aprobarán antes del 12 de diciembre de 2013, programas de
prevención de residuos en los que se establecerán los objetivos de prevención, de
reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de
sustancias peligrosas o contaminantes, se describirán las medidas de prevención
existentes y se evaluará la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el
anexo IV u otras medidas adecuadas. Estas medidas se encaminarán a lograr la
reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los
generados 2010. La finalidad de dichos objetivos y medidas será romper el vínculo
entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el medio
ambiente asociados a la generación de residuos”. recollese a obrigatoriedade de
aprobar por parte das Administracións Públicas, antes do 12 de decembro de 2013,
programas de prevención de residuos.
Outra normativa xeral relacionada coa prevención é a Lei 16/2002, de 1 de Xullo de
Prevención e Control Integrados da Contaminación e o Real Decreto 509/2007, de 20
de abril, polo que se aproba o regulamento para o seu desenvolvemento e execución,
que regulan as condicións a satisfacer polas actividades de maior impacto ambiental,
integrando os distintos permisos nun único documento denominado Autorización
Ambiental Integrada.
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Finalmente, a Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, publica as operacións de
valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos.
Outra normativa de interese relacionada con residuos enumerase a continuación:
-

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, polo que se establecen medidas para a
eliminación e xestión dos PCB, PCT e aparatos que os conteñan.

-

Real Decreto 1383/2002, de 20 de decembro sobre xestión de vehículos ó final da
súa vida útil.

-

Real Decreto 208/2005, de 25 de febreiro, sobre aparatos eléctricos e electrónicos
e a xestión dos seus residuos.

-

Real Decreto 1619/2005, de 30 de decembro, sobre a xestión de pneumáticos fora
de uso.

-

Real Decreto 679/2006, de 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos aceites
industriais usados.

-

Real Decreto 106/2008, de 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión
ambiental dos seus residuos.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión
dos residuos da construción e demolición.

En canto a normativa autonómica, Comunidade Autónoma de Galicia posúe as
competencias outorgadas polo Estatuto de Autonomía de Galicia no seu artigo 27.30
para aprobar as normas adicionais sobre protección do medio ambiente definidas no
artigo 149.1.23 da Constitución Española.
A nivel lexislativo a norma básica en materia de residuos constitúea a Lei 10/2008, de
3 de novembro, de residuos de Galicia que establece no seu artigo 12 que as
administracións públicas competentes fomentarán:
a)

O uso de tecnoloxías limpas que permitan un maior aforro dos recursos naturais.

b)

O deseño, fabricación, comercialización e uso de produtos que xeren o menor
impacto ambiental ó longo do seu ciclo de vida, e que permitan a súa más idónea
valorización, prestando especial atención ós envases compostos.

c) A utilización das mellores técnicas dispoñibles para a eliminación das sustancias
perigosas contidas nos residuos destinados á valorización ou eliminación.
d) A adopción e cumprimento de medidas de prevención por parte dos produtores de
residuos nos termos previstos na mesma lei.
e) O desenvolvemento de programas sectoriais de minimización de residuos e
emisións.
O Decreto 174/2005, de 9 de Xuño, polo que se regula o réxime xurídico da
produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
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Residuos de Galicia (desenvolvido pola Orde do 15 de Xuño de 2006) establece no
seu artigo 20 a obriga de presentar o estudo de minimización ós produtores de
residuos non perigosos que produzan unha cantidade igual ou superior a mil toneladas
ó ano, así como a exención da presentación de este estudio por parte dos pequenos
produtores de residuos perigosos. (aqueles que producen menos de 10 toneladas ó
ano).
Neste contexto, a Orde de 20 de xullo de 2009 regula os contidos dos estudos de
minimización da produción de residuos que deben presentar os produtores de
residuos de Galicia. Outra normativa de interese amósase a continuación:
-

Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembro de 2009, relativa a conservación das
aves silvestres (DOCE nº L207, de 26 de Xaneiro de 2010)

-

Directiva 92/43/CEE do Consello de 21 de maio, relativa a conservación dos
hábitats naturais, da flora e da fauna silvestre (DOCE nº L206, de 22 de Xullo de
1992)

-

Lei 42/2007, de 13 de decembro, de Patrimonio Natural e da Biodiversidade. (BOE
nº 299, 14/12/2007).

-

Lei 26/2007, de 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental. (BOE nº 255,
24/10/2007).

-

Lei 34/2007, de 15 de novembro de calidade do aire e protección da atmosfera.
(BOE nº 275, 16/11/2007).

-

Real Decreto 9/2005, de 14 de Xaneiro, polo que se establece a relación de
actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares los
para a declaración de solos contaminados. (BOE nº 15, 18/01/2005).

-

Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de Xulio, polo que se aproba o texto
refundido da lei de augas (BOE nº 176, 24/07/2001).

-

Decreto125/2012, do 10 de maio, polo que se regula a utilización de lodos de
depuradora no ámbito do sector agrario na Comunidade Autónoma de Galicia.

-

Orde de 20 de xullo de 2009 pola que se regula a construción e a xestión dos
vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

-

Decreto 59/2009, de 26 de febreiro, pola que se regula a trazabilidade dos
residuos.

-

Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. (DOGA nº 139,
18/07/2008).

-

Decreto 127/2008, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais
protexidos e se crea o Inventario de Humidais de Galicia (DOGA nº 122,
25/06/2008).

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. PPRIG (2013-2016)

28

-

Decreto 88/2007, de 19 de abril, que regula o Catálogo Galego de Especies
Ameazadas (DOGA Nº89, 9 de maio de 2007), modificada polo Decreto 167/2011,
do 4 de agosto e o Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o
Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, actualizado pola Orde do 3 de outubro de
2011.

-

Instrución técnica de residuos ITR/01/08, del 8 de xaneiro de 2008, da Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, referente a elaboración de solos
(tecnosolos) derivados de residuos.

-

Decreto 67/2007, de 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de
Árbores Senlleiros (DOGA nº 74, 17/4/2007).

-

Instrución técnica de residuos ITR/01.0/04, do 2 de xuño de 2005, da Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, referente á xestión de residuos de
elaboración de rocas ornamentais.

-

Decreto 72/2004, polo que se declaran determinados espazos como zonas de
especial protección dos valores naturais (DOGA nº 69, 12/04/2004).

-

Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la natureza (DOGA nº 171,
4/09/2001).

-

Lei 8/1995 de 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia (DOGA nº 214,
8/11/1995).

-

Decreto 156/1995, de 3 de xuño, de Inspección Ambiental.

-

Lei 1/1995, de 2 de Xaneiro, de protección ambiental de Galicia. (DOGA nº 29,
10/02/1995).

En relación aos obxectivos propostos pola normativa vixente amósase na seguinte
táboa a modo de resumo os obxectivos definidos pola normativa citada.
Táboa 10. Resumo obxectivos lexislación vixente..
OBXECTIVO

NORMA

Directiva 2008/98/CE

Lei 22/2011 de 28 de Xullo, de
residuos e solos contaminados

50% do peso global de materiais como: papel, metais, plástico, vidro
dos residuos domésticos e outros orixes na medida en que estes
fluxos de residuos sexan similares a ditos residuos.
70% do peso global dos materiais, incluídas as operacións de recheo
que utilicen residuos como sucedáneos de outros materiais, dos
residuos non perigosos procedentes da construción e de demolicións,
coa exclusión dos materiais presentes de modo natural definidos na
categoría 170504 da lista de residuos.
Redución en peso dos residuos producidos en 2020 nun 10% con
respecto a 2010.
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Definido o marco xurídico no que se engloba o PPRIG sinalar que este establece unha
serie de obxectivos xerais aplicable á práctica totalidade dos residuos e por outra
banda, unha serie de obxectivos específicos cualitativos e/ou cuantitativos para os
principais fluxos de residuos industriais, que son descritos a continuación.
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3. DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS DO PPRIG
Os obxectivos xerais formulados polo Programa de Prevención de Residuos Industriais
de Galicia son os seguintes:
1.

Obtención e análise de datos representativos relativos a xeración e Xestión de
Residuos Industriais.

2.

Priorización dos fluxos de residuos industriais en canto a volume e
perigosidade.

3.

Proposta de medidas sectoriais e por tipo de residuo destinadas a reducir a
xeración e/ou a perigosidade dos fluxos de residuos prioritarios e o
establecemento de obxectivos cuantitativos de redución.

4.

Establecemento de medidas transversais e obxectivos cualitativos para o resto
de sectores e residuos industriais.

5.

Establecemento da sistemática para o seu seguimento e revisión, incluíndo a
definición de indicadores.

6.

Desenvolvemento de mecanismos para a sensibilización e concienciación
acerca do Programa.

Ademais, como obxectivos específicos cuantitativos, ademais dos correspondentes
cualitativos, establécense os seguintes:
Industria do aserrado e elaboración de rocas ornamentais: Como obxectivo
cuantitativo defínese a necesidade redución do 0,1-7 % da ratio (toneladas
residuo/tonelada produto) dos residuos con código LER 010413 (residuos de
grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 010407
Industrias de Moldeado e tratamento de superficies metálicas: Como obxectivo
cuantitativo establecese a redución do 2,5% da ratio (toneladas residuo/t
produto) dos residuos con código LER 120101 (Limaduras e labras de metais
férreos).
Procesos térmicos; Industria do ferro e o aceiro: Os obxectivos cuantitativos
para o período de vixencia do PPRIG son a redución potencial do 0,2% da ratio
(toneladas/t produto) dos residuos con código LER 100202 (escouras non
tratadas) e LER 100207 (residuos sólidos, do tratamento de gases, que
conteñen sustancias perigosas); así como unha redución potencial do 1-2 %
da ratio (toneladas /t produto) dos residuos con código LER 100210 (cascarilla
de laminación
Procesos térmicos; Produción primaria de aluminio: Como obxectivos
cuantitativos establécense os seguintes:
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o

o
o

Potencial redución do 8% da ratio (toneladas residuos/ toneladas
produto) dos residuos con código LER 100304 (escouras produción
primaria)
Potencial de redución do 2-10 % da ratio (toneladas /t produto) dos
residuos con código LER 100302 (fragmentos de ánodos).
Potencial redución del 15-25% da ratio (toneladas/t produto) dos
residuos con código LER 161101 e 161102 (revestimentos e
refractarios procedentes de procesos metalúrxicos).

Tódolos obxectivos indicados son de carácter meramente ambiental, sendo os
obxectivos ambientais principais do PPRIG, a redución da xeración dos residuos
industriais é o desligamento da relación existente entre residuos/crecemento
económico. Outros obxectivos de índole ambiental aplicable o PPRIG son:
Contribuír a alcanzar unha redución do 20% no ano 2020 dos residuos
producidos en 1990.
Contribuír a unha redución do 15% dos residuos perigosos producidos no ano
2015 .
Fomentar e contribuír a alcanzar unha taxa de reutilización, reciclaxe e
valorización de materiais de construción e demolición (RCD) do 70% (coas
exclusións relativas o código LER 17 05 04) no ano 2020 con respecto a
valores de 1990.
Potenciación dun verdadeiro mercado de reciclaxe baixo criterios de
autosuficiencia e proximidade.
Redución das necesidades de eliminación mediante vertedura final
Con respecto o establecemento dos obxectivos do programa, hai que sinalar en
primeiro lugar que o Programa en si mesmo presenta unha dificultade a nivel de
avaliación ambiental estratéxica xa que e en principio difícil “medir/avaliar” os efectos
sobre o medio como consumo de solo, efectos sobre o ciclo hídrico etc. Por outro lado,
o seu obxectivo principal é a redución de residuos producidos.Tendo en conta o
anterior, as principais variables do medio sobre as que se producirá un efecto serán:
Ciclo de materiais: De acordo coa Directiva Marco de Residuos e a lexislación
española, a prevención ocupa o primeiro posto na xerarquía de xestión de
residuos e á súa vez é a variable do medio sobre a que o Programa produce un
efecto máis directo. Pola redución na produción de residuos que supoñerá o
programa; así como polas melloras en procesos produtivos que levarán
consigo un menor consumo de materias primas o efecto do Programa sobre o
ciclo de materiais será claramente positivo.
Outras Variables: solo, paisaxe, enerxía e atmosfera, sociedade e economía.
Sobre estas variables cabe un efecto indirecto pola diminución da cantidade de
residuos xerados e o aumento da reutilización/reciclaxe en orixe resultando
nunha menor superficie necesaria para a eliminación de residuos por un lado,
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unha diminución do consumo de chan necesario para a execución de
vertedoiros, reducindo o efecto da eliminación destes; produce un efecto
positivo sobre a paisaxe e o consumo enerxético e á súa vez redunda nunha
mellora da relación entre crecemento económico e xeración de residuos.
Por todo isto, una vez definido un efecto directo previsible e tendo en conta o efecto
indirecto sobre o resto das variables, así como os plans e programas cos que
interactúa do PPRIG, propóñense os obxectivos fundamentalmente a través da
consideración do aspecto clave Xeración de residuos.
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4. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E XUSTIFICACIÓN DA
PROPOSTA SELECCIONADA.
No presente apartado descríbense en primeiro lugar as alternativas propostas, unha
valoración das alternativas propostas e xustificación da alternativa finalmente
seleccionada.

4.1 PROPOSTA DE ALTERNATIVAS
No proceso de redacción do PPRIG a proposta pasou por tres fases ou niveis
xerárquicos diferenciados de cara a elaboración da proposta que, dende tódolos
puntos de vista, constitúa a proposta óptima. O primeiro nivel xerárquico de decisión
ben definido polas alternativas O: Non realizar programa de prevención e Alternativa 1:
Realizar un programa de prevención (PPRIG), que se definen a continuación:
Alternativa O: Non realizar Programa de Prevención (PPRIG): En este caso, o
marco de planificación vixente a nivel de prevención seguiría estando
constituído, ata a elaboración dun novo plan de residuos industriais ou Plan
sectorial de residuos (DOT) polo Plan de Xestión de Residuos Industriais e
Solos Contaminados vixente (PXRIG); polo é probable que, debido o esforzo
preventivo realizado polos produtores de residuos industriais a liña de
tendencia actual dende o ano 1999 no que se observa unha clara redución da
produción de residuos continuase cunha leve redución da produción de
residuos e diminución do indicador proposto residuo/VEB; pero isto sería
debido fundamentalmente ó efecto do incremento do valor do VEB. Esta
situación sería válida ata decembro de 2013, data a partir de cal se fai
imprescindible contar cun Programa de Prevención de Residuos Industriais de
Galicia segundo o artigo 15 da Lei 22/2011, do 28 de Xullo, de residuos e solos
contaminados.
Alternativa 1: Realizar Programa de Prevención (PPRIG): Realizar un
Programa de Prevención de Residuos Industriais leva consigo en primeiro lugar
un custo económico para a Administración Pública, que aínda que non moi
elevado si que hai que considerar. Existe ademais un imperativo legal con data
de decembro de 2013, polo que a alternativa de realizar o PPRIG fronte a
alternativa de seguir co modelo actual colle máis forza, e finalmente, levar a
cabo este proceso ten unha serie de vantaxes entre as que se inclúen:
o Actualización do inventario de residuos industriais producidos: O
anterior data de 1999, sendo as políticas preventivas aplicadas pola
administración e as empresas produtoras profusas durante este período
polo que os cambios producidos na tipoloxía, volume etc pode levar a
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o

o

conclusións diferentes con respecto as realizadas en 1999, ademais da
gran utilidade que presentan estes datos para outros usos.
Fomento da prevención: Evidentemente, o feito de establecer
obxectivos claros, cualitativos e cuantitativos concretos, a través do
establecemento de medidas axeitadas, obriga as empresas produtoras
a facer un esforzo extra con respecto a situación actual que implica en
primeiro lugar un beneficio directo para a empresa en termos de aforro
e competitividade, e un beneficio indirecto de carácter ambiental para
toda a sociedade.
Publicidade: Todo procedemento que sexa publicitado redundará
positivamente no senso de que enriquecerá o proceso coa súa
participación e contribuirá a un mellor coñecemento e aplicación, tanto
do público en xeral como dos principais interesados: os produtores de
residuos industriais.

Nunha primeira fase ou nivel do análise de alternativas seleccionase, por cuestións
de tipo xurídico e técnico a realización do PPRIG como alternativa a levar a cabo.
Nun segundo nivel de análise de alternativas, considerase a alternativa 2: Inclusión do
programa de prevención no Plan de Xestión de Residuos Industriais e Solos
Contaminados (PXRIG) fronte a
alternativa 3: Realizar o PPRIG de forma
independente, que se definen a continuación:
Alternativa 2:A alternativa baséase na realización dun programa de prevención
que forme parte dun plan de xestión de residuos, motivo polo cal e tendo en
conta que o anterior data de 1999, sería necesario proceder a realización dun
novo plan de residuos, que incorporase dentro do seu contido o programa de
prevención.
Alternativa 3: A alternativa contempla a redacción dun PPRIG independente ó
PXRIG que incorpore as medidas, obxectivos e medidas axeitadas para
conseguir unha redución dos residuos producidos.
En este caso seleccionase a alternativa 3: Realizar o PPRIG de forma independente
polos seguintes motivos:
Constitúe a vía más axeitada para romper o vínculo entre crecemento
económico e impactos ambientais asociados á xeración de residuos de orixe
industrial; xa que se deseñará para poñer o énfase no que se coñece como
solucións de principio de liña para a xeración de residuos.
Facilidade de difusión dos programas incluídos dentro do PPRIG: a información
é máis fácil de difundir e comprender de forma separada que conxuntamente.
Maior eficiencia da actuación: Ó separar a prevención da xestión de residuos
en programas diferentes é de agardar unha maior sinerxía.
Público interesado diferente a nivel de xestión e/ou prevención.
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Maior facilidade para avaliar o grao de cumprimento dos obxectivos
proxectados.
Cumprimento das disposicións normativas en materia de prevención de
residuos.
Difícil aprobación dun novo PXRIG antes de decembro de 2013.
En caso de realización dun novo PXRIG o programa de prevención aprobado
podería ser incorporado as directrices do PXRIG.
Finalmente nun terceiro nivel establécense dúas alternativas de traballo en función de
se por unha banda imos traballar de dentro a fora ou de fora a dentro segundo as
variables de análise consideradas no PPRIG; Por unha banda pódese considerar que
o PPRIG debe ser deseñado dende o punto de vista de produción do residuo e/ou as
súas características de produción, e non considerar outras variables que non estén
relacionadas, ou polo contrario en función do seu efecto no medio ( por volume de
vertedoiro necesario,etc..). En ese senso formúlanse dúas novas alternativas que se
describen a continuación:
Alternativa 4: Os programas de actuación do PPRIG consideran únicamente o
residuo na súa análise de forma que se poderían establecen programas por
sector de actividade, pola cantidade de residuo xeado ou polo potencial de
recuperación de materiais/subprodutos.
Alternativa 5: Os programas de actuación incluídos no PPRIG centraríanse na
redución dos efectos da xestión dos residuos sobre o medio como consumo de
recursos naturais e risco ambientais asociados, polo que o PPRIG incidirían
nos seus programas na redución da eliminación dos residuos, sobre todo dos
perigosos presentando unha escasa ou nula importancia a cantidade de
residuo xerado
A partir de esta análise a nivel práctico a alternativa 4 levaría a implantar actuacións
sobre os residuos polo volume xerado e/ou o seu potencial de recuperación mentres a
alternativa 5 establecería programas sobre aqueles residuos cuxa vía de xestión
fundamental e a eliminación. A alternativa seleccionada, que se ben é certo se
aproxima practicamente o 100% a alternativa 4, si contempla, polo menos en parte o
enfoque de redución de riscos ambientais asociados a xestión dos residuos, e fixa
obxectivos cualitativos de redución de consumos de recursos naturais e enerxía no se
contido que se aproximan máis a alternativa 5. Ademais tendo en conta a xerarquía de
residuos recollido na lexislación a alternativa 4 actuaría sobre a cúspide da pirámide,
mentes a alternativa 5 simplemente tería como obxectivo reducir os residuos
eliminados (base da pirámide) polo que en relación os plans e programas e normativa
vixente, presenta maior grao de compatibilidade. Na seguinte imaxe pode verse
sinteticamente o análise de alternativas indicadas durante a realización do PPRIG.
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Figura 9. Proceso de selección de alternativas

Finalmente a alternativa seleccionada e a alternativa 4

4.2 VALORACIÓN DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS
Para a valoración das alternativas so se vai a proceder a considerar as seguintes
alternativas das seis inicialmente formuladas:
Alternativa 0: Non realización do PPRIG.
Alternativa 4: Realizar o PPRIG co criterio de produción de residuos.
Alternativa 5: Realizar o PPRIG co criterio de afección o medio.
O motivo da realización da análise coas tres alternativas identificadas ben motivado
porque tanto a alternativa 1 e 2 responden a cuestións administrativas máis que
técnicas, polo que non parece que podan ser directamente valoradas en comparación
as alternativas seleccionadas.
A valoración das alternativas establece unha valoración cuantitativa con respecto o
grao de cumprimento dos criterios de sustentabilidade recollidos no documento de
referencia emitido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
A valoración, sendo unha metodoloxía propia, consistirá en establecer un sistema de
valoración, para cada alternativa, en función do grao de integración dos criterios de
sustentabilidade, seguindo a seguinte escala de valores :

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. PPRIG (2013-2016)

37

Táboa 11. Criterios de valoración

VALORACIÓN

VALOR

Moi baixo

1

Baixo

2

Medio

3

Alto

4

Moi Alto

5

O paso seguinte será establecer un valor medio para cada variable de sustentabilidade
e alternativa. A continuación amosase a análise realizada variable a variable para
cada alternativa.
Táboa 12. Valoración da variable paisaxe.

PAISAXE

Criterio: Preservar a calidade paisaxística

DIRECTRICES

ALT

0
Identificar e avaliar as posibles afeccións
do PPRIG sobre a súa perspectiva
global e integral, e tendo en conta as
zonas de maior fraxilidade paisaxística
da Comunidade

4

5

INTEGRACIÓN DE DIRECTRICES

A alternativa 0, entendida como a non
realización do PPRIG supón a non
variación do estado actual.
Esta alternativa enfócase na redución
dos principais fluxos de residuos., o
que reduce os efectos sobre a
paisaxe de forma indirecta, sen
considerar criterios de fraxilidade
Esta alternativa tentaría minimizar os
residuos que actualmente son
eliminados en vertedoiro, pero sen
considerar criterios de fraxilidade.

VALORACIÓN

1

2

2

Táboa 13. Atmosfera e Cambio Climático

ATMOSFERA E
CAMBIO CLIMÁTICO

Criterio: Reducir as emisións contaminantes

DIRECTRICES

ALT

0
Identificar instalacións
de xestión que teñan
emisións.

4
5

INTEGRACIÓN DE DIRECTRICES

Non supón variación con respecto o estado actual
En esta alternativa non se identifican instalacións de
xestión de residuos que teñen emisións,
As instalacións de xestión que posúen emisións serían
consideradas a nivel de eliminación como focos de
emisión;
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Táboa 14. Sociedade e economía

SOCIEDADE E ECONOMÍA

Criterio: Información pública e colaboración; Favorecer o
desenvolvemento económico e optimizar a eficiencia das actividades
económicas.

DIRECTRICES

ALT

Realizar
campañas
de
sensibilización e información
pública
Realizar campañas
económico

de

apoio

Establecer acordos voluntarios ou
negociacións
sectoriais de forma que os
sectores industriais establezan os
seus plans
Establecer acordos coa industria
ou cos minoristas sobre a
dispoñibilidade de información
acerca da prevención e de
produtos con menor impacto
ambiental

0
4
5
0
4
5
0
4
5

Promover a boa imaxe das
empresas que reduzan
a súa produción de residuos
industriais

de

4

5

0
4
5

4

0

Aportar

información

sobre

as

1
5

Ningunha das alternativas inclúe a realización de
campañas de apoio económico do programa

1

Non se contempla

1
5

Constitúe unha liña estratéxica de actuación

5
1
1

Non se contempla nas alternativas propostas

5

Fomento dos principios de
ecoloxía Industrial e eco-deseño.

Con esta alternativa non se realizaría ningunha
acción de información pública
Ambas alternativas inclúen un programa de
información pública completo.

5

0
Fomentar a investigación
tecnoloxías e
produtos máis limpos.

VALORACIÓN

0
4

0
Definir as necesidades ás que se
debe dar resposta, establecendo
medidas
coa
dinámica
socioeconómica actual coherente

INTEGRACIÓN DE DIRECTRICES

1
A situación continuaría como ata agora
A alternativa define no seus programas as
actuacións a levar a cabo, sendo totalmente
executables no momento económico actual.
As necesidades estarían enfocadas a reducir a
eliminación de residuos e aqueles que causen un
impacto maior no medio, polo que as medidas poden
presentar menor coherencia coa dinámica
socioeconómica que a alternativa anterior

1
3

2

1
1

Non se contempla a realizar de programas de esta
tipoloxía.

1

Non se levaría a cabo ningunha actuación o
respecto.
A alternativa proposta establece un programa de
actuación estratéxico con especial fincapé na
adopción de tecnoloxías máis limpas
En esta alternativa, estableceríase un programa
similar o previsto para a alternativa anterior, pero
cun alcance máis reducido.
Non se levaría a cabo ningunha actuación o
respecto.

1
5

3
1
4

5

Ambas alternativas establecería un programa de
actuación estratéxico que fomenta a aplicación dos
principios de ecoloxía industrial e eco-deseño.

0

Non se contempla

1

4
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SOCIEDADE E ECONOMÍA

Criterio: Información pública e colaboración; Favorecer o
desenvolvemento económico e optimizar a eficiencia das actividades
económicas.

DIRECTRICES

ALT

técnicas de prevención
residuos industriais.

de

INTEGRACIÓN DE DIRECTRICES

VALORACIÓN

4

4
Constitúe unha liña de actuación estratéxica

5
0
Promover a incorporación
criterios
ambientais e
prevención da xeración
de residuos industriais

de
de

4

5

Promover sistemas de xestión
ambiental acreditables como a
ISO 14.000
Promover o uso de etiquetas
ecolóxicas e
Sistemas de certificación forestal
acreditables
Promover incentivos as compras:
compras
Verdes ou pago obrigatorio de
certos produtos.

4
Sen a execución do PPRIG non existirá unha
verdadeira incorporación de criterios ambientais a
produción industrial
E un dos obxectivos a alcanzar como forma de
redución na produción de residuos
Constitúe un obxectivo da alternativa proposta,
aínda que estaría máis focalizada a aqueles
residuos que causen un efecto no medio, non a nivel
de produción de residuos

1
5

3

0
4

1
Non se inclúe dentro do contido das alternativas
estudadas.

1

5

1

0
4

1
Non se inclúe dentro do contido das alternativas
estudadas.

1

5

1

0

1

4

Non se inclúe dentro do contido das alternativas
estudadas.

1

5

1

Táboa 15. Patrimonio Natural

PATRIMONIO NATURAL

Criterio: Preservar e promover
reutilización dos recursos.

DIRECTRICES

ALT

Identificar e avaliar as posibles
Afeccións do Programa sobre
O patrimonio natural, considerando
Os elementos, valores e especies
de interese recollidos pola normativa

0
4
5
0

Promover medidas que fomenten a
Utilización eficiente dos recursos ou
a súa reutilización de xeito compatible
coas súas características.

4
5

a

utilización

INTEGRACIÓN DE DIRECTRICES

eficiente

VALORACIÓN

Manteríase a situación actual

1

A alternativa proposta non avalía posibles
afeccións o medio na súa formulación
Esta alternativa debido a súa formulación sería
a que presentaría unha análise mais detallada
A situación sería exactamente igual que na
situación actual
A alternativa propón medidas concretas tanto
de reutilización como de prevención
Esta alternativa centraríase na redución da
eliminación e os impactos asociados, sen
profundizar ao nivel de detalle da anterior.
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Táboa 16. Enerxía

ENERXÍA

Criterio: Promover o aforro no consumo enerxético e fomentar o uso de recursos
enerxéticos renovables.

DIRECTRICES

Fomentar a
implantación
de sistemas
Enerxéticos
de
baixo
consumo e
Fórmulas de
aforro
enerxético.

ALT

0
4

5

INTEGRACIÓN DE DIRECTRICES

VALORACIÓN

Ningunha das alternativas, aínda
que inclúen entre os seus
obxectivos
a
redución
do
consumo enerxético, fomenta a
implantación
de
sistemas
enerxéticos de baixo consumo e
fórmulas de aforro.

1

Ningunha
das
alternativas,
fomenta
especificamente
a
implantación
de
fontes
enerxéticas renovables

1

0
Fomentar a
implantación
de fontes de
enerxía
Renovables.

4

5

Táboa 17. Ocupación do Territorio

Ocupación do Territorio

Criterio: Evitar ou reducir riscos

DIRECTRICES

ALT

INTEGRACIÓN DE DIRECTRICES

VALORACIÓN

Ningunha das alternativas presenta
unha análise de identificación de riscos
de non aplicación do programa

1

0
Identificar os posibles riscos
derivados da non realización ou
Non aplicación do programa

4
5
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Táboa 18. Ciclo de Materiais

CICLO DE MATERIAIS
DIRECTRICES

Grado de integración na xerarquía
de residuos

Criterio: Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos
ALT

INTEGRACIÓN DE DIRECTRICES

VALORACIÓN

0

Non existiría prevención máis alá da
implicación voluntaria das empresas
produtoras de residuos

1

4

Fomentase a prevención

5

5

Diminúese a eliminación

2

0

Considerar as medidas
dos estudos de minimización
e integralos no Programa.

4

5

0

4
Promover medidas que eviten
a produción de residuos industriais
5

En esta alternativa as medidas de
minimización serían as que recollan
os produtores nos seus estudos de
minimización
Na alternativa descrita unha das
fontes de información para levar a
cabo a proposta foron os estudos de
minimización
Esta alternativa non tería en conta
dos plans de minimización posto que
se centraría nos efectos sobre o
medio
En
esta
alternativa
non
se
promoverían medidas de ningún tipo
Esta alternativa, céntrase na su
proposta precisamente en actuacións
preventivas na xeración de residuos
industriais
En esta alternativa promoveríanse
medidas que evitasen a xestión vía
eliminación de residuos con alto
impacto sobre o medio pero non a
xeración de residuos en sentido
estrito.

5

5

1

1

5

1

4.3 XUSTIFICACIÓN DA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unha vez valorado procédese a ponderación da valoración de cada alternativa para
cada variable de sustentabilidade de forma que aquela que obteña unha puntuación
maior será a alternativa que presente maior grao de integración coas directrices
recollidas no documento de referencia. En algún caso, como pode observarse da
valoración efectuada algúns dos criterios ambientais non foron tidos en conta; isto e
debido a que polo propio alcance do PPRIG, non é posible a súa consideración. Si
foron avaliados todos aqueles criterios (indirectamente a través de cada directriz) coas
que o PPRIG tiña unha clara relación no seu alcance, en particular aquelas vinculadas
o ciclo de materiais e a promoción de medidas que eviten a produción de residuos
industriais.
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Tal e como pode observarse na táboa 17: Ponderación da valoración, en función da
valoración efectuada a alternativa máis valorada e a alternativa 4, polo que esta
alternativa constitúe a alternativa finalmente seleccionada; constituíndo ademais a
alternativa que permite alcanzar os obxectivos formulados polo PPRIG a nivel
ambiental de reducir a xeración de residuos industriais e desligar mesmo do
crecemento económico.
Táboa 19. Ponderación: Selección alternativas.

Variable/Alternativa

Alternativa O

Alternativa 4

Alternativa 5

Paisaxe

1

2

2

Patrimonio Natural

1

3

3,5

Ocupación do Territorio

1

1

1

2,30

5

0,80

Sociedade e Economía

1

2,85

2,45

Enerxía

1

1

1

Atmosfera e Cambio Climático

1

1

3

8,3

15,85

13,75

Ciclo de Materiais

Total

O contido da alternativa do PPRIG seleccionada consta dos seguintes contidos:
Actualización do inventario de residuos industriais: Análise da situación actual
No seu epígrafe 3, o PPIRG procede a actualización do inventario de residuos
industriais de Galicia; a partir da avaliación dos datos de produción de residuos dos
que dispón a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a data de
Decembro de 2010
A partir do inventario analizase a tipoloxía dos residuos xerados, a xeración por
sectores de actividade e a distribución xeográfica así como por tipo de xestión final.
Finalmente avaliase a relación existente na produción de residuos industriais e
actividade económica.
Establecemento de programas de actuación: Medidas incluídas no programa.
O PPRIG establece varios programas de actuación definindo obxectivos cualitativos
e/ou cuantitativos, as medidas propostas para alcanzar ditos obxectivos e os
indicadores de seguimento proxectados para cada programa, contando o PPRIG cos
seguintes programas da actuación:
Programa de actuación estratéxico (PAE): Buscará sinerxías entre os
produtores e a Xunta de Galicia a través do establecemento de polo menos
tres programas de actuación estratéxico:
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o

Consolidación dos sistemas de información e control de residuos
industriais.
o Información, comunicación e participación con axentes implicados.
o Impulso as alternativas de prevención de residuos.
Programa de actuación sectorial: Estableceranse a súa vez polo menos tres
tipoloxías de programas de actuación sectorial:
o Programa de actuación para sectores prioritarios (PASP)
o Programas de actuación para residuos prioritarios. (PARP)
o Programas de actuación para sectores secundarios.(PASS)
Programa de boas prácticas ambientais: Para todos aqueles sectores e/ou
residuos non incluídos nos programas anteriores definiranse estratexias de
prevención a través do establecemento de principios e criterios comúns para
todos os sectores industriais.(PBPA)
As medidas de prevención xerais definidas no PPRIG amósanse na seguinte gráfica:

PREVENCIÓN
REUTILIZACIÓN/
RECICLAXE EN
ORIXE

REDUCIÓN EN
ORIXE

MODIFICACIÓN
DE PRODUTO

MODIFICACIÓN
PROCESO

BOAS
PRÁCTICAS

SUBSTITUCIÓN
MATERIAS

CAMBIOS
TECNOLOXÍA

Figura 10. Medidas de Prevención

Análise da viabilidade económica do programa
No seu apartado 5 o PPRIG inclúe unha análise da viabilidade económica das
medidas previstas para cada un dos sectores prioritarios de actuación.
Comunicación pública
Ademais dos requisitos esixidos pola lei 9/2006 o PPRIG recollerá un completo
programa de difusión que busca conseguir un alto impacto a nivel de concienciación e
sensibilización de tódalas partes implicadas. Nese sentido podería levarse a cabo a
realización de:
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Actividades de información e divulgación:
o Habilitación de espazo web coa información do PPRIG na seguinte
dirección: http://sirga.cmati.xunta.es/
o Identificación de axentes implicados e notificación electrónica.
o Elaboración de dípticos informativos
o Elaboración dun informe.
o Xornadas de presentación do programa.
Actividades informativas sectoriais: Xornadas dedicadas á participación por
sectores de actividade dos produtores de residuos industriais.
Implantación e seguimento
A implantación do PPRIG requirirá da comunicación pública do programa e da
consecuente valoración dos obxectivos cuantitativos á realidade sectorial,
realizándose o seguimento do grao de cumprimento dos obxectivos formulados por
dúas vías independentes:
Seguimento anual a través das seguintes fontes de información:
o Libros de rexistro telemáticos de produtores de residuos.
o Memorias anuais de xestores de residuos.
o Estudos de minimización de residuos presentados polas industrias
representativas dos sectores prioritarios.
o Datos de actividade económica do Instituto Galego de Estatística (IGE).
Seguimento anual do grao de adecuación dos obxectivos formulados en cada
programa incluído no PPRIG a través do seguimento dos indicadores que
serán definidos durante a realización do mesmo.
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5. IDENTIFICACIÓN
E
CARACTERIZACIÓN
EFECTOS SOBRE O MEDIO

DOS

A lei 9/2006 no seu anexo I; nota 1 o seguinte: “Estos efectos deben comprender los
efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos”.
Unha vez que se teñen claras as condicións descritas na Lei 9/2006 procédese a
definir o significado de cada unha das características citadas no paragrafo anterior.
Para iso recórrese a la lexislación relativa a Avaliación de Impacto Ambiental, e máis
concretamente o Real Decreto 11131/1988 de 30 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento para a execución do Real Decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño,
de avaliación de impacto ambiental, que no seu anexo I: Conceptos Técnicos, define
os efectos como segue:
Efecto a corto, medio e longo prazo “Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco
años, o en período superior”

Efecto secundario. “Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro”

Efecto permanente. “Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar”

Efecto temporal. “Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse”
Efecto acumulativo. “Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del
daño”

Efecto sinérxico. “Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye
en este tipo Aquél efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de
otros nuevos”

Efecto positivo. “Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica
como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes
y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada”

Efecto negativo. “Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estéticocultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientáis
en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de
una localidad determinada”
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Como xa se indicou, a redacción do PPRIG obedece a unha serie de obxectivos de
índole ambiental, enfocados fundamentalmente a reducir os residuos industriais
producidos. Como metodoloxía para avaliar os efectos ambientais asociados o PPRIG
levouse a cabo unha análise cualitativa dos mesmos, procedendo como segue:
Identificar os posibles efectos ambientais das medidas do PPRIG sobre as
variables e aspectos clave identificados no documento de referencia e que polo
tanto, definen o alcance do mesmo. En primeiro lugar analízanse as
actuacións derivadas do PPRIG susceptibles de producir un efecto,
posteriormente defínese o efecto e finalmente caracterízase o mesmo para a
súa inclusión na táboa de efectos. Con relación as variables consideradas na
lei 9/2006 non se valoran a biodiversidade, a poboación, a saúde humana, a
terra, o auga, os factores climáticos, os bens materiais e o patrimonio histórico
pola nula incidencia do PPRIG sobre estes factores, non sendo identificados no
Documento de Referencia como variables de interese.
Para as medidas con posible efecto beneficioso, definiranse obxectivos
ambientais cuantificados (indicadores) e estableceranse as medidas que se
consideren oportunas para maximizar o efecto, mentres que para as que teñan
un efecto negativo estableceranse ademais accións preventivas/correctoras
(serán descritas no punto 7 da presente memoria)
Por indicador, enténdese (Definición OCDE), un parámetro ou valor derivado dos
outros parámetros, dirixido a prover información e describir o estado dun fenómeno
cun significado engadido maior que o directamente asociado o seu propio valor.
A nivel previo, indicar que a avaliación ambiental estratéxica do PPRIG presenta a
nivel de avaliación dos efectos previsibles un condicionante importante: É difícil
“medir/avaliar” os efectos sobre o medio, aínda que por outra outro lado o seu
obxectivo principal é a redución de residuos producidos polo que o efecto global do
programa será sen dúbida positivo.
A continuación, na correspondente táboa de efectos, a identificación e caracterización
dos efectos asociados á execución do PPRIG, cruzándose a información relativa o
aspecto clave que pode verse afectado cos diferentes tipos de efectos que poden ter
lugar sobre o mesmo e que foron definidos no presente apartado:
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Táboa 20. Táboa de Efectos

OCUPACION DO
TERRITORIO

Conservación do Patrimonio
Natural
Exposición a riscos

Redución da cantidade de residuos; aumento
da reutilización: Menor necesidade de
instalacións de tratamento e volume de
depósito de residuos

ENERXÍA

Non se considera efecto

ATMÓSFERA E
CAMBIO
CLIMÁTICO
CICLO DE
MATERIAIS

e Derivado da redución de xeración de residuos
e agardar unha redución da relación Xeración
de residuos/VEB e a un avance na disociación
entre residuos e crecemento
Equilibrio
no
desenvolvemento
Derivado
das melloras en prevención
económico
reutilizacion e valoración de residuos e de
agardar unha diminución no consumo de
materias primas virxes e un aumento da
competitividade polo aumento dos procesos
Competividade económica
produtivos.
Consumo enerxético
Calidade do Aire

Xeración de Residuos

PAE (3)

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Efecto Positivo

X

Efecto Sinérxico

X

Efecto Acumulativo

X

Efecto Temporal

X

Efecto Negativo

Efecto a longo Prazo

X

PARP
PASP
PASS

Sensibilización
Colaboración

SOCIEDADE E
ECONOMÍA

PROGRAMA
PPRIG

Efecto Permanente

PATRIMONIO
NATURAL

Calidade paisaxística

EFECTO

Efecto Secundario

PAISAXE

ASPECTO CLAVE

Efecto a medio Prazo

VARIABLE

Efecto a Corto Prazo

TÁBOA DE EFECTOS.

-

-

PAE (3)
PARP
PASP
PASS
BPA

Redución
do
consumo
enerxético
e
posiblemente do consumo de combustible fósil
pola menor necesidade de transporte o reducir
a cantidade de residuos xerada

PARP

Redución
da
relación
residuos/VEB;
Diminución das necesidades de materias
primas virxes e o volume de depósito (menor
capacidade/ nº de vertedoiros) e redución da
perda de materiais aproveitables.

PARP

X

X

X

X

X

X

X

X

PASP
PASS

PASP

X

X

X

X

X

PASS
BPA
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A continuación lévase a cabo a caracterización dos efectos asociados ó PPRIG. O
proceso vai ter lugar pola caracterización do efecto producido polas actuacións do
PPRIG sobre cada variable e aspecto clave identificado no Documento de Referencia.
Patrimonio Natural e Paisaxe.
Os principais impactos na actualidade a nivel de calidade paisaxística e conservación
do patrimonio natural veñen determinados polos residuos industriais que son
xestionados a través da súa eliminación en vertedoiro controlado e polos impactos
asociados o tratamento (valorización, reciclaxe etc) en instalacións específicas para
cada residuo existentes en Galicia. Trátase por tanto dun efecto indirecto en relación a
produción e xestión de residuos.
Táboa 21. Actuación/efecto sobre o patrimonio natural e a paisaxe
Actuación do PPRIG sobre o aspecto clave

Efectos sobre os aspectos clave da variable

Redución da cantidade de residuos xerados polas
empresas produtoras: Aumento da prevención,
reutilizacion e valorización dos residuos producidos

Se as medidas implantadas polo PPRIG se mostran
efectivas lograrase diminuír a cantidade de residuos e
aumentar a reutilización polo que a masa de residuos
que van a vertedoiro reduciríase, ó igual que
a
necesidade de instalacións de tratamento e polo tanto o
efecto indirecto sería unha mellora da calidade
paisaxística e natural

A aprobación do PPRIG busca diminuír a produción de residuos, o que redundará
nunha menor necesidade de instalacións de tratamento/tamaño das instalacións
existentes e volume útil de vertedoiro necesario. A maximización da reutilización,
reciclaxe e valorización dos residuos en detrimento da eliminación, inducirá unha
menor necesidade de materias primas virxe no sector industrial, reducindo a presión
sobre o medio. Debido a isto, reduciranse os efectos ambientais adversos a nivel da
calidade paisaxística e de protección do patrimonio natural, en particular, ó ciclo
hídrico, o solo e a atmosfera, polo que o efecto cuantificase como positivo, a medio
prazo, secundario e permanente. Os indicadores que se recollen para poder realizar o
seguimento dos efectos do PPRIG sobre o patrimonio natural e a paisaxe amósanse
na seguinte táboa:
Táboa 22. Indicadores de patrimonio natural e paisaxe
INDICADORES PATRIMONIO NATURAL E PAISAXE

ASPECTOS CLAVE: Calidade paisaxística e conservación
do patrimonio natural

Puntos incontrolados de vertido de residuos industriais (ano
2010). Nº

0
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Sociedade e economía
Non se considera que sobre a variable sociedade e economía o PPRIG presente un
efecto negativo por varios motivos. En primeiro lugar, o PPRIG recolle accións
formativas e un amplo programa de publicidade polo que este aspecto clave na
sustentabilidade do PPRIG si foi tido en conta.
No relativo a aspectos económicos, hai que sinalar que os residuos industriais
proceden de puntos de xeración concretos:instalacións industriais; que, dende un
punto de vista xeográfico soen presentar unha distribución heteroxénea e dispersa,
permitindo a elaboración dun programa de esta tipoloxía, mellorar a prevención da
xeración de residuos, en particular polo establecemento de obxectivos cuantitativos e
cualitativos de redución na produción de residuos. Estas reducións permitirán un
aumento na eficiencia do proceso produtivo e polo tanto da competitividade económica
ademais dun beneficio ambiental para toda a sociedade a través da redución dos
residuos producidos.
Táboa 23. Actuación/efecto sobre a socioeconomía
Actuación do PPRIG sobre o aspecto clave

Efectos sobre os aspectos clave da variable
Diminución de la relación Xeración de Residuos/VEB

Redución da xeración de residuos
Disociación entre residuos e crecemento económico.

Melloras
en
prevención,
valorización de residuos:

reutilización

e

Aumento da reutilización de residuos: Diminución de consumo
de materias primas virxes.
Aumento eficiencia proceso produtivo: Aumento competitividade.

Diminución da eliminación

Redución dos custes ambientais e económicos asociados a
eliminación.

Por este motivo, o efecto cualifícase como positivo, a medio prazo e permanente.Os
indicadores que se recollen para poder realizar o seguimento dos efectos do PPRIG
sobre a sociedade e a economía amósanse na seguinte táboa:
Táboa 24. Indicadores de sociedade e economía

INDICADORES SOCIEDADE E ECONOMÍA

ASPECTOS CLAVE: Sensibilización
Equilibrio
no
desenvolvemento
Competitividade económica.

Empresas con Autorización Ambiental Integrada. Nº
Relación residuos/VEB (en miles de euros). Ano 2010/2016
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Ocupación do territorio
Aínda que o documento de referencia define a ocupación do territorio como unha das
variables a considerar na valoración da sustentabilidade do Programa aprobado, hai
que sinalar que na avaliación de efectos levada a cabo se considerou que non se
producía efecto a este nivel.
En ese senso, o programa non tivo en conta a localización das actividades produtoras
e xestoras de residuos industriais porque , por unha banda, constitúe unha información
inabordable dado o alto número de instalacións (que non empresas) produtoras o que
converte a información aportada nunha información de difícil manexo, e que ademais,
para o obxectivo final de redución na xeración de residuos, en principio non presenta
unha importancia fundamental. Debido a iso, e tendo en conta que os residuos
perigosos e non perigosos de orixe industrial producidos serán os mesmos (aínda que
en cantidades diferentes e/ou con vías de xestión diferentes) considerase que o risco
asociado a produción de residuos industriais e similar a situación actual, polo que o
efecto que causa o PPRIG sobre esta variable considerase como de non efecto; e
dicir, considerase que non se produce un efecto sobre o aspecto clave de exposición
a riscos.
Enerxía, atmosfera e cambio climático
O igual que o caso anterior, e en consonancia co análise de alternativas levado a
cabo, considerase que o PPRIG non causa un efecto directo sobre o consumo
enerxético e a calidade do aire xa que ó ámbito do PPRIG constitúeno os residuos e
non o ámbito enerxético.
A única influencia que podería ter o PPRIG sería de carácter positivo sempre e cando
unha redución de residuos dunha instalación poda levar consigo unha diminución do
nº de transportes anuais, algo que o ser instalación a instalación e moi complicado de
definir; polo feito aproveitar sinerxías entre industrias próximas (ecoloxía industrial) co
aforro vinculado a redución de transporte; ou polo cumprimento dos obxectivos
cualitativos de redución enerxética recollidos no PPRIG. Por ese motivo e aínda que
podería implicar unha pequena redución das emisións pola redución das necesidades
de transporte e do consumo enerxético valorouse a actuación proxectada como un
efecto positivo, a medio prazo, secundario e permanente.
Táboa 25. Actuación/efecto sobre a enerxía, atmosfera e cambio climático
Actuación do PPRIG sobre o
aspecto clave

Efectos sobre os aspectos clave da variable

Melloras a nivel de prevención
e xestión de residuos.

Ao reducir a cantidade de residuos producidos e maximizar a reutilización en orixe é posible
unha redución no transporte de residuos e no gasto enerxético do transporte e xestión do
mesmo.

Dada a dificultade de establecer indicadores que podan definir a influencia do PPRIG
sobre ditas variables do medio decídese non incluír ningún indicador.
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Ciclo de materiais
Constitúe a variable de sustentabilidade sobre a que o PPRIG fundamenta a súa
actuación, e polo tanto sobre a que produce un efecto directo. As medidas recollidas
no PPRIG provocarán un efecto positivo sobre a redución da xeración de residuos
obtendo os seguintes beneficios ambientais:
A redución de residuos producidos contribuirá a desligar a produción de
residuos do crecemento económico polo que é de agardar unha redución da
relación existente entre residuos/VEB.
O mellora no aproveitamento do material residual reducirá as necesidades de
materiais primas virxes, e diminuirá a cantidade de residuos xestionados en
depósito permanente.
A redución na eliminación de residuos implicará a longo prazo unha menor
necesidade de construción de vertedoiros e polo tanto a redución dos
problemas ambientais asociados a nivel de paisaxe, medio hídrico e
atmosférico, e reducirase tamén, a perda de materiais que poden ser
empregados en outros procesos produtivos evitando a perda de materiais.
Táboa 26. Actuación/efecto sobre o ciclo de materiais
Actuación do PPRIG sobre o aspecto clave

Efectos sobre os aspectos clave da variable

Redución de residuos producidos

Redución da relación existente entre residuos/VEB

Melloras do aproveitamento do material residual

Redución das necesidades de materiais primas virxes,
Diminución volume de depósito

Redución na eliminación de residuos

Menor necesidade de vertedoiros.
Redución da perda de materiais aproveitables

Por todo isto, o efecto e positivo, permanente, a curto prazo, acumulativo e sinérxico.
Táboa 27. Indicadores de ciclo de materiais
INDICADORES CICLO DE MATERIAIS

ASPECTO CLAVE: Xeración de Residuos

Xestión: %de residuos perigosos e non perigosos
reciclados, reutilizados, valorizados e/ou eliminados.

Non perigosos: 13% eliminación, 87% valorización
Perigosos: 45% valorización, 55% eliminación

Indicadores cuantitativos recollidos no PPRIG. t residuos/ t
produto

Véxase apartado 4 PPRG e Programa de seguimento
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6. MEDIDAS PREVISTAS
Dado que os efectos ambientais que foron detectados presentan un efecto claramente
positivo, sinalar que as seguintes medidas que se amosan a continuación constitúen
algunhas das medidas establecidas pola alternativa proposta de cara o cumprimento
dos obxectivos ambientais, sendo recollidas a nivel de programas de actuación no
PPRIG:
Elaboración de indicadores significativos e efectivos de cara a contribuír a
prevención na xeración de residuos.(PARP;PASP e PASS)
Achega de información sobre as técnicas de dispoñibles de prevención de
xeración de residuo por sector de actividade. (PAE).
Definir os criterios que se deberán incluír nos procedementos de contratación
pública de obras a fin de valorar favorablemente as medidas sobre prevención
na xeración de residuos.(PAE).
Información e difusión pública do programa os axentes afectados pola
aprobación do PPRIG. (PAE)
Impulso de acordos voluntarios de redución de residuos cos axentes
implicados de cara o establecemento de valores guía e de compromisos na
xeración de residuos cuantitativos e con escalas temporais. (PAE)
Fomento e difusión das ferramentas existentes para o estudo de viabilidade
ambiental, técnica e económica (análise de ciclo de vida etc). (PAE)
Fomento da compra de produtos ou materias primas a granel, ou en envases
de maior tamaño e preferentemente reciclados.(Programa Boas Prácticas
Ambientais PBPA)
Fomento das actividades de establecemento dos mecanismos necesarios para
comercializar materias primas ou produtos que están próximos a caducidade
ou ben non alcanzan unha calidade óptima.(PBPA)
Posta en marcha dun grupo de participación aberta os axentes implicados que
estén interesados a participar ó longo do proceso de vixencia do
programa.(PAE)
Fomento e difusión da información de referencia dispoñible para facilitar a
substitución de sustancias perigosas por outras máis inocuas que eviten a
produción de residuos perigosos.(PASP)
Aproveitar as ferramentas existentes (por exemplo: en i+D+i) entre outras para
o rexistro, avaliación, autorización e restrición de sustancias químicas.(PASP)
Introdución de criterios de eco-deseño a nivel de cálculo das novas estruturas a
realizar, de forma que diminúa a cantidade de materias primas a
empregar.(PARP)
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Propostas de medidas concretas de prevención a nivel de residuos por sector,
a nivel de cambio de materias primas e/ou modificación/optimización do
proceso produtivo.(PASP e PASS)
Fomento da introdución de materiais reciclados en obra pública a través da
definición dos criterios que se deberán incluír nos procedementos de
contratación pública (PAE).
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7. SEGUIMENTO
O artigo 15 da lei 9/2006 do 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de
determinados plans e programas no medio ambiente, o órgano promotor da actuación
deberá realizar un seguimento dos efectos no medio ambiente do programa, para
identificar o antes posible os efectos adversos non previstos e permitir levar a cabo as
medidas de actuación que os eviten; presentándose a proposta de seguimento cos
seguintes obxectivos:
Avaliar o grao de cumprimento dos obxectivos do PPRIG
Seguir os efectos ambientais
Identificar a existencia de efectos adversos non previstos, para permitir ó
órgano promotor tomar as medidas axeitadas.
Por este motivo establécense tres tipos de actuacións dentro do seguimento a realizar:
Fase 1: Toma de datos: indicadores propostos.
Fase 2: Análise da evolución e grao de cumprimento de obxectivos
Fase 3: Proposta de Actuación.
Toma de datos
A toma de datos consiste na obtención e cálculo do valor dos indicadores propostos no
PPRIG (apartado 4) e no apartado 6 do presente informe de sustentabilidade
ambiental obtidos a partir dos datos do libro de rexistro telemático dos produtores e
das memorias que elaboran os xestores anualmente, así como do IGE.
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 levar consigo 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.
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Por este motivo o seguimento, de cara a toma de decisións proponse sobre a
evolución dos indicadores relativos ao 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 28. Listado de indicadores
INDICADORES

VALOR (ANO 2013-A partir inventario 2010)

Puntos incontrolados de vertido de residuos
industriais (ano 2010). Nº

0

Empresas con
Integrada. Nº

Autorización

Ambiental

253

Relación residuos/VEB (en miles de euros).
Ano 2010

0,134

Xestión: %de residuos perigosos e non
perigosos
reciclados,
reutilizados,
valorizados e/ou eliminados.

Non perigosos: 13% eliminación, 87% valorización

Indicadores cuantitativos recollidos
PPRIG. t residuos/ t producida;

no

Perigosos: 45% valorización, 55% eliminación
Cuantificación do indicador dos seguintes códigos LER 010413; LER
100202,100207, 100210, LER 100302 e 100304; LER 120101; LER
161101 e LER 161104 en t residuo/t produto

En relación os indicadores propostos, sinalar que todos eles son extraídos do
Documento de Referencia, non avaliándose aqueles ben pola súa natureza ou
dificultade de cálculo (exemplo orzamento do programa, que non existe como tal, xa
que competen os produtores ou seguimento das medidas) non se consideran
axeitadas para a realización do seguimento. Focalizase 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.
Análise da avaliación dos obxectivos definidos no PPRIG
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
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cumprimento dos obxectivos propostos con respecto á normativa existente e os
obxectivos cualitativos propostos no PPRIG.
Os informes, realizados polo órgano promotor, entregaranse unha vez recibida e
analizadas as memorias de produtores e xestores e avaliados os datos necesarios
para a súa avaliación, sendo remitidos a máis tardar durante o mes de novembro de
cada ano, sendo o primeiro informe a entregar en data de novembro de 2013, en
formato electrónico (pdf).
Para poder definir o grao de cumprimento dos obxectivos cuantitativos establecese os
valores dos indicadores para o período 2013-2016 como segue:
Táboa 29. Valores obxectivo de indicadores (anos 2013 a 2016)
INDICADORES

VALOR (ANO 2013)

VALOR OBXECTIVO (ANO 2016)

Relación residuos/VEB (en miles de euros).

0,140

0,124

LER 010413 de residuo/t produto

0,3455

0,3213

LER 100202 t residuo/ t producida

0,1428

0,1425

LER 100207 t residuo/t producida

0,0016

0,0016

LER 100210 de residuo/t produto

0,0220

0,0213

LER 100302 de residuo/t produto

0,0058

0,0520

LER 100304 de residuo/t produto

0,0325

0,0299

LER 120101: t de residuo/t produto

0,2243

0,2187

LER 161101 de residuo/t produto

0,0206

0,0154

LER 161104 de residuo/t produto

0,0013

0,0011

Proposta de actuación
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.Por este motivo, o primeiro paso e a definición dun marxe de tolerancia, e
dicir, o marxe que se asume non é significativo con respecto o valor dos indicadores
propostos no ISA; que será dun 10% na superación do valor proposto.
En caso de superación deste marxe de tolerancia o órgano promotor por iniciativa
propia ou a petición do órgano ambiental, realizará aquelas actuacións que resulten
imprescindibles para o cumprimento dos obxectivos asociados polo que ademais da
superación do indicador, debe ser avaliado o grao de cumprimento dos obxectivos
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descritos de cara a decisión de tomar ou non as medidas axeitadas. Na táboa 24
detállanse as actuacións propostas:
Táboa 30. Plan de Actuación
PROPOSTA DE ACTUACIÓN

VARIABLE

MEDIDA DE ACTUACIÓN PROPOSTA

CICLO DE MATERIAIS
De non alcanzarse os obxectivos propostos as actuacións
irían encamiñadas a:
 Elaboración de campañas de sensibilización
 Aplicación de medidas adicionais: Reunións
sectoriais, incentivos etc
 Revisión do PPRIG vixente
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8. INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA
De acordo ca análise efectuada sobre os obxectivos e as posibles repercusións sobre
o medio ambiente é necesario analizar o custo das actuacións para poder avaliar a
súa “Viabilidade Económica”. Xorde como necesidade unha vez que se elaborou o
Programa para dar cumprimento os condicionantes legais.
En canto a ingresos/aforros, o PPRIG leva a cabo no seu epígrafe 5 unha Análise da
Viabilidade; estudándose 5 factores para analizar a viabilidade económica da
actuación: económicos, ambientais, técnicos, estratéxicos e humanos. En esta análise
o PPRIG establece unha serie de criterios para cada un dos factores e valora en tres
categorías o resultado da avaliación (véxase táboa 10 e 11 do Programa de
prevención de residuos industriais de Galicia), cuantificando economicamente o aforro
por sectores prioritarios de actuación. Sen embargo, non se avalía a inversión que
deberán acometer os produtores para cumprir os obxectivos propostos.
Por outra banda, podemos incluír no noso balance unha monetarización sinxela do
beneficio ambiental que leva implícito a aprobación do PPRIG de forma que se traduza
en euros. Isto pode ser realmente complicado e subxectivo, polo que a metodoloxía a
empregar será a empregada na análise de viabilidade económica incluído no PPRIG,
que establece que o máximo aforro na xestión de residuos dos sectores de actuación
principais é de ata 945.000 €.
Este potencial aforro é definido no PPRIG a través dunha cuantificación baseada en
factores económicos, ambientais, técnicos, estratéxicos e humanos; onde a modo
orientativo para cada un de estes criterios de priorización se propoñen tres niveis de
valoración, mediante rangos numéricos ou valoracións cualitativas, empregando os
colores verde (valoración favorable), amarelo (neutro) e vermello (desfavorable) tal e
como se amosa na seguinte táboa:
Táboa 31. Criterios de inversión
Criterios

Verde

Amarelo

Vermello

<3.000 €

3.000-12.000€

> 12.000 €

< 2 anos

2 -5 anos

> 5 anos

Potencial de minimización en la redución de residuos

> 10%

5 - 10%

< 5%

Impacto a outros vectores ambientais

positivo

neutro

negativo

MEDIDA DE ACTUACIÓN
PROPOSTA
Económicos
Inversión asumible
Período de retorno
Ambientais

Técnicos

Fiabilidade da técnica:Risco técnico

Nulo

Poden existir

Alta probabilidade

Estratéxicos

Plans de cambios/modificacións a curto ou medio prazo.

Non

É posible

Alta probabilidade

Mellora

Non afecta

Pode empeorar

Repercusión sobre la calidade do produto:
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Criterios
MEDIDA
PROPOSTA
Humano DE ACTUACIÓN
Nivel de capacitación
técnica requirida

Verde

Amarelo

Vermello

Non

Media

Alta

Deste modo, cada empresa debe realizar unha valoración personalizada destes
criterios, atendendo a su situación, características e prioridades concretas coa
finalidade de seleccionar e dar prioridade as actuacións que acumulen unha valoración
global máis favorable. Para que isto sexa máis fácil, o PPRIG calculou os rangos
potencias de aforro no custo de xestión de residuos por cada sector de actividade
considerado nos Programas de Actuación para Sectores Prioritarios (PASP) tendo en
conta os potencias de redución da ratio dos residuos a reducir; fundamentándose a
metodoloxía empregada nas seguintes dúas aproximacións:
Calculouse o promedio da ratio de xeración de cada categoría de residuo LER
como (t residuo/t produto) a partir dos ratios reportados nos estudos de
minimización. A través de este ratio e coa cantidade total de residuo LER
xerada calcúlase a capacidade produtiva do total de industrias que xeran.
Aplicase o potencial de redución o ratio promedio de xeración obténdose a ratio
obxectivo. Esta ratio multiplicase pola capacidade produtiva obtida no punto
anterior de forma que se obtén a cantidade teórica de residuo xerada a fin de
PPRIG. Por diferenza entre o residuo cuantificado por esta vía e o realmente
xerado obteríamos a cantidade de residuos non xerada (en t); polo que
simplemente multiplicando polo custo (€/t)obtense o aforro económico (en €)

Táboa 32. Resumo do potencial aforro no custo de xestión de residuos (PASP)
Código LER

Ratio (t/t)
2013

Ratio (t/t) 2016

Aforro (€)

010413

0,3455

0,3451/0,3213

10.948,6 766.403,5

Industria tratamento superficies metálicas

120101

0,2243

0,2187

174.863,0

Industria Do aceiro e o ferro

100202

0,1428

0,1425

10.214,6

100210

0,0220

0,0217/0,0213

5.838,4 17.398,5

100207

0,016

0,016

1.327,7

SECTORES PRIORITARIOS

Industria a serrado
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SECTORES PRIORITARIOS

Produción primaria de aluminio

Código LER

Ratio (t/t)
2013

Ratio (t/t) 2016

Aforro (€)

100302

0,0058

0,0057/0,0052

43.296,0

100304

0,0325

0,0299

7.319,2 36.596,1

161101

0,0206

0,0175/0,0154

74.904,6 124.841,0
161104

0,0013

0,0011

43.036,2

En canto os custos de inversión das empresas afectadas o PPRIG non realiza unha
valoración da inversión necesaria e o período de retorno da inversión.
De cumprirse os obxectivos establecidos no PPRIG redundaría nos beneficios
ambientais indicados ó longo do ISA e a nivel económico aforraría a economía
produtiva máis de 900.000 € en practicamente catro anos, cun custo para as empresas
produtoras que dependerá das posibilidades reais de inversión de cada produtor, pero
que en todo caso, será moi inferior o aforro producido; motivo polo cal, se considera
que, co alcance definido, o PPRIG e viable dende o punto de vista económico.
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9. ANÁLISE DA COHERENCIA
Realízase a continuación a análise da coherencia interna e externa do PPRIG.

9.1 COHERENCIA INTERNA
A análise de coherencia interna pretende levar a cabo un razoamento crítico-analítico
da relación entre ámbito-análise/diagnose, obxectivos e alternativas, realizado no
presente informe de sustentabilidade; seguindo unha metodoloxía similar a que se
amosa na seguinte imaxe:

Figura 11. Análise Coherencia Interna

Na alternativa seleccionada, partindo de que o ámbito de influencia e a Comunidade
Autónoma de Galicia, e tendo en conta que o marco de actuación ben definido polos
residuos industriais producidos en Galicia, lévase a cabo unha descrición da situación
actual e dos principais condicionantes ambientais existentes, propoñendo para avaliar
e levar a cabo a alternativa seleccionada un sistema de análise xerárquico que levou a
establecer cinco alternativas. De elas avaliáronse finalmente tres; por unha banda a
alternativa 0 ou non realización do PPRIG e as alternativas 4 e 5, que aínda que moi
semellantes consisten en realizar o PPRIG como documento independente focalizando
as estratexias de actuación no residuo (alternativa 4) tendo en conta o volume xerado
fundamentalmente para a partir de ahí construír o programa ou pola contra un enfoque
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dende o punto de vista do receptor; a nivel dos efectos negativos que causan no
medio os residuos industriais de cara a articular o programa (alternativa 5).
Eliminada a alternativa 0, entre outras cuestións pola necesidade de contar cun
programa de prevención de residuos antes de decembro de 2010; escollese a
alternativa 4 con respecto a alternativa 5 despois de valorar o grao de integración coas
directrices de sustentabilidade recollidas no documento de referencia
A continuación identificáronse os principais efectos ambientais e establecéronse as
medidas para potenciar os efectos positivos do PPRIG, sendo un dos pasos finais para
a partir de aquí potenciar os efectos positivos do PPRIG.
Finalmente deseñase un seguimento complementario ó recollido no PPRIG, onde se
prevé un seguimento anual consistente na comprobación dos obxectivos cuantitativos
a través da revisión dos libros de rexistro telemáticos de produtores de residuos, as
memorias anuais dos xestores, os estudos de minimización e os datos do IGE; así
como tamén o grao de consecución das actuacións propostas no Programa de
Actuación Estratéxica (PAE).
Para verificar a coherencia interna do Programa amósase na seguinte táboa a
relación entre por un lado os obxectivos coa alternativa seleccionada e por outra
banda, entre os obxectivos e o diagnóstico da situación de partida.
Táboa 33. Coherencia Interna.
OBXECTIVOS

Redución da xeración de
residuos dos códigos LER
indicados.

Contribución o cumprimento
dos obxectivos marcados na
normativa e planificación en
interacción

ALTERNATIVA

DIAGNÓSTICO INICIAL

A alternativa seleccionada conta con varios
programas de actuación con medidas a nivel de
boas prácticas, cambios de materia prima,
modificación ou optimización de proceso e
reciclaxe e recuperación en orixe, asumibles
dende un punto de vista técnico e económico.

Produción de 2.303.362,5 t de
residuos no ano 2010 dos cales
son RP 122.036,7 (5,3%)

O PPRIG incorpora medidas que permitirán
reducir a cantidade de residuos xerados de
forma que, xunto coas demais ferramentas
dispoñibles (estudos de minimización etc)
contribuirá a alcanzar os obxectivos definidos na
normativa coa que presenta relación o Programa

Relación Residuos/VEB pasa de
0,591 en 1999 a 0,134 en 2010
que aínda segue a ser elevada

7 residuos representan o 53,4%
dos RP producidos e 5 códigos
LER (17,12,10,01 e 02) o 79%
dos residuos non perigosos
producidos

Desigual
distribución
empresas produtoras

das

Alta porcentaxe de eliminación
de residuos industriais perigosos

En relación a análise efectuada conclúese que programa na alternativa proposta é
coherente con respecto aos obxectivos ambientais propostos, que a súa vez, parecen
bastante razoables con respecto a situación de partida.
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9.2 COHERENCIA EXTERNA
9.2.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Para garantir a coherencia do PPRIG e avaliar o grao de compatibilidade evitando o
risco de incorporación de actuacións con criterios inconsistentes, lévase a cabo unha
análise da coherencia externa a través da Análise de Compatibilidade Estratéxica
(ACE) que inclúe os seguintes:
Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade, xustificando como
foron considerados os efectos do programa sobre estes.
Decisión: análise da bondade e calidade do proceso de decisión a través do
que se deseña o programa.
Segundo o documento de referencia os aspectos claves a considerar para analizar a
coherencia externa defínense a continuación:
Paisaxe: Calidade paisaxística
O PPRIG non establece ningún tipo de limitación en termos paisaxísticos de cara a
conservación da mesma, posto que non entra a regular a localización dos produtores
nin dos xestores,
sendo todo efecto de carácter indirecto en relación
fundamentalmente os centros de tratamento (reciclaxe e valorización) e vertedoiros de
residuos industriais autorizados.
Conservación do Patrimonio Natural
O PPRIG non presenta interacción directa coa conservación do patrimonio natural, sen
embargo, as medidas incorporadas no PRPIG a nivel de redución de produción de
residuos leva consigo en moitos casos unha redución e/ou reutilización dos recursos
polo que reducirá unha mellora na utilización dos mesmos.
Ocupación do territorio: Exposición a riscos
Aínda que non constitúe un obxectivo específico en si mesmo, presenta un redución
proporcional á redución da produción de residuos, en particular dos residuos
perigosos, posto que o diminuír a produción tamén se reducirán os riscos asociados o
seu almacenamento, transporte e xestión. Ademais o PPRIG incorpora entre as súas
medidas posibles cambios de materia prima o que pode redundar na produción de
residuos cun risco máis baixo para o entorno. A nivel ambiental, o ISA realiza unha
identificación dos efectos asociados o programa no que non se aprecia un efecto
significativo a este nivel.
Sociedade e economía: Sensibilización e colaboración,
desenvolvemento económico e competitividade económica.

equilibrio

no

Os aspectos socioeconómicos de sensibilización e colaboración foron especialmente
considerados no Programa, contando cun programa específico de comunicación
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pública. A nivel de equilibrio no desenvolvemento económico non presenta grandes
diferenzas en termos económicos xa que o PPRIG céntrase no residuo como unidade
de traballo.
Sen embargo de xeito indirecto afecta a competitividade económica polo beneficio a
nivel de eficiencia que se busca nos procesos produtivos como liña de actuación
principal para reducir a produción de residuos.
Consumo enerxético e calidade do aire
O PPRIG non fai especial fincapé na redución do consumo enerxético e/ou na
implantación de fontes de enerxía renovables, nin tampouco a nivel de calidade do aire
xa que estarían fóra do seu ámbito; sen embargo de forma indirecta pode representar
unha diminución no consumo de enerxía e unha diminución de elementos
contaminantes emitidos ó aire polos cambios que leva implícitos en procesos
produtivos, así como unha posible redución de emisións proporcionais a redución nas
necesidades de transporte ocasionadas por unha menor produción de residuos.
Xeración de residuos
A prevención na súa xeración constitúe o “leitmotiv” da redacción do PPRIG;
realizándose programas específicos de redución, reutilización e minimización por
sectores e por residuo de forma que se garanta o cumprimento dos obxectivos do
PPRIG; sendo unha ferramenta que busca actuar ó nivel máis alto na xerarquía de
residuos: a prevención na xeración.
En relación os obxectivos formulados pola normativa sectorial realízase a continuación
a análise da coherencia en cachón, transversal e a consideración de alternativas:
Coherencia en fervenza
A principal norma relativa de rango superior, as DOT teñen entre os seus obxectivos a
harmonización de conservación e desenvolvemento de cara a alcanzar un
desenvolvemento sostible; así como contribuír a xestión eficiente dos residuos;
favorecendo a minimización da súa xeración e produción; obxectivos que a través das
ferramentas das que dispón a Xunta de Galicia, como en este caso o PPRIG son
levadas a cabo de xeito práctico.
Coherencia transversal
O PPRIG segue as directrices marcadas polas principais normas establecidos a nivel
europeo e autonómico dende o punto de vista de redución da produción de residuos. A
falta dun plan sectorial de residuos e/ou plan de xestión de residuos que implemente
novos obxectivos; complementa o marco xurídico actual e pode servir de cara o futuro
como unha ferramenta eficaz, que ademais de permitir avanzar no proceso de
desenvolvemento sostible, retroalimente o sistema coa información recollida, de cara o
cumprimento dos obxectivos recollidos na normativa sectorial (Ver apartados 3.2 e 4
do presente informe de sustentabilidade)
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Consideración de alternativas
Dende o punto de vista do análise de alternativas o PPRIG dende o seu orixe estivo xa
condicionado pola necesidade de respostas a súa necesidade e se debía ser un
programa independente ou formar parte dun Plan de Xestión de Residuos; para a
continuación abordar a alternativa axeitada. Froito das necesidade detectadas pola
Xunta de Galicia, cuestións lexislativas e os efectos positivos da súa execución
descartouse a alternativa O ou non execución do programa para, nun segundo nivel,
analizada a situación actual e o grao de consecución dos obxectivos e despois dun
proceso de decisión, levar a cabo o PPRIG como un documento independente.
Finalmente lévase a cabo unha valoración das tres alternativas valoradas durante a
redacción do PPRIG, entre as cales se atopa a non realización do mesmo, a partir do
cal se selecciona a alternativa idónea e se desenvolve a alternativa seleccionada por
ser, a que maior grao de iteración presenta coas directrices de sustentabilidade
recollidas no documento de referencia.
Hai que sinalar que a coherencia e que a redución da produción de residuos mellora a
competitividade económica, e polo tanto o benestar e a calidade de vida e reduce os
efectos ambientais adversos: emisións, riscos etc., sendo compatible e coherente
coas estratexias definidas pola normativa sectorial de aplicación.

9.2.2 OUTRA PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Con respecto a outra planificación sectorial habería que destacar fundamentalmente 2:
por unha banda o Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 e o Plan de Xestión
de Residuos Industriais e Solos Contaminados de Galicia. O respecto hai que sinalar
que a coherencia e axeitada xa que pola análise realizada a nivel de interacción con
outros plans e programas, onde se avaliaron os obxectivos propostos pola citada
normativa, sendo incorporados, na medida do posible, como obxectivos do PPRIG, e
tendo en conta ademais que constitúen normativa de rango xerárquico superior
(véxase táboa 9 e 10) considerase xustificada a coherencia externa. Incorporouse
ademais a nivel de PPRIG aquelas medidas que polo alcance do propio programa se
consideraron axeitadas de aquelas recollidas no anexo IV da lei 22/2011.
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10. RESUMO NON TÉCNICO
No presente apartado realízase un resumo tanto do proceso metodolóxico levado a
cabo na elaboración no PPRIG como a definición do seu contido e alcance, as
alternativas avaliadas, o efecto no medio e as medidas previstas, o seguimento
ambiental a levar a cabo, a xustificación da viabilidade económica e finalmente a
coherencia do programa proposto.

10.1 CONTIDO
O Programa de prevención de residuos industriais de Galicia (en adiante PPRIG) ten
un ámbito de aplicación constituído, de acordo as definicións e exclusións legais, os
residuos industriais producidos en Galicia. O seu contido consta de:
Actualización do inventario de residuos industriais: A partir do inventario
analizase a tipoloxía dos residuos xerados, a xeración por sectores de
actividade e a distribución xeográfica así como por tipo de xestión final.
Finalmente avaliase a relación existente na produción de residuos industriais e
actividade económica.
Establecemento de programas de actuación.O PPRIG establece varios
programas de actuación definindo obxectivos cualitativos e/ou cuantitativos, as
medidas propostas para alcanzar ditos obxectivos e os indicadores de
seguimento proxectados para cada programa, contando o PPRIG cos
seguintes programas da actuación: Programa de Actuación Estratéxico (PAE)
que buscará sinerxías entre os produtores e a Xunta de Galicia, Programas de
actuación sectorial (que se dividirá en 3 programas de actuación para sectores
prioritarios, residuos prioritarios e sectores secundarios) e finalmente un
programa de boas prácticas ambientais para aqueles sectores non incluídos en
programas anteriores
Análise da viabilidade económica do programa:No seu apartado 5 o PPRIG
inclúe unha análise da viabilidade económica das medidas previstas para cada
un dos sectores prioritarios de actuación.
Comunicación pública: O PPRIG presenta un programa de difusión pública
ambicioso no que se inclúen entre outras as seguintes actividades:
o Actividades de información e divulgación:
 Habilitación de espazo web coa información do PPRIG na
seguinte dirección: http://sirga.cmati.xunta.es/
 Identificación de axentes implicados e notificación electrónica.
 Elaboración de dípticos informativos
 Elaboración de dossiers informativos
 Xornadas de presentación do programa.
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o

Actividades informativas sectoriais: Xornadas dedicadas á participación
por sectores de actividade dos produtores de residuos industriais.
Implantación, seguimento e revisión do programa:A implantación do PPRIG
requirirá da consecuente valoración do grao no que se cumpren os obxectivos
a través de dúas vías: seguimento dos libros de rexistro telemáticos, memorias
anuais, estudos de minimización e datos IGE e seguimento dos indicadores
propostos no PPRIG e no ISA.
O marco temporal do PPRIG establecese inicialmente para un período temporal de
2013 a 2016. Ademais das exclusións legalmente establecidas non se inclúen no
presente PPRIG as seguintes:
-

Escouras e cinzas xeradas na incineradora de RU de Sogama recollidas no código
LER 190112 e 190113 respectivamente dentro do código LER 1901 (residuos da
incineración ou pirólise de residuos).

-

Vehículos fóra de uso, correspondentes ós códigos 160104 (vehículos ó final da
súa vida útil) e 160106 (vehículos ó final da súa vida útil que no conteñan líquidos
nin outros compoñentes perigosos).

-

190805 Lodos de tratamento de augas residuais urbanas.

-

Fluxos particulares provenientes da xestión de residuos municipais, entre outros as
seguintes categorías LER: 200101, Papel e cartón e 200102, Vidro.

10.2 RESIDUOS INDUSTRIAIS/ CONDICIONANTES AMBIENTAIS
O inventario realizado esta incluído dentro do apartado 3 do PPRIG: Situación Actual,
analizándose a produción de residuos dende varios puntos de vista:
-

Distribución xeográfica da actividade industrial
Tipoloxía dos residuos xerados
Análise da Xeración por Sectores de Actividade
Por tipo final de xestión

En canto a tipoloxía de residuos xerada, o PPRIG procede a realización do inventario
de residuos 2010 a partir dos datos das declaracións anuais dos produtores de
residuos de Galicia para o ano 2010, e, dado que, o inventario non abarcaría de forma
representativa a cantidade total de residuos xerados en Galicia, complementouse cos
datos dos xestores de residuos de Galicia, eliminado no balance realizado os residuos
procedentes de fóra de Galicia, aqueles que se envían a xestores fóra de Galicia e por
suposto aqueles que foron xestionados como materias primas secundarias e/ou
subprodutos. O resultado, e que en Galicia se xeran no ano 2010 un total de
2.303.362,56 t de residuos dos cales 122.036,73 (5,30%) son residuos perigosos.
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As variables empregadas para avaliar a incidencia do programa proposto no medio
descríbense a continuación
Sociedade, Economía e Ocupación do Territorio
A nivel económico, existe unha clara desigualdade similar en canto a poboación no
tocante a nivel de empresas: Practicamente o 73% das empresas da construción e do
sector industrial se concentran nas provincias de A Coruña e Pontevedra fronte ó 27%
das provincias de Ourense e Pontevedra. Dende un punto de vista de actividade
industrial, seguindo a estrutura CNAE 2009, o Programa identifica a data de 2010 un
total de 52.355 empresas, distribuídas de forma moi desigual dende un punto de vista
xeográfica.
Sen embargo, un maior número de empresas non ten por que gardar unha relación
directa coa cantidade de residuos producidos e/ou a produción industrial das
empresas implantadas. En ese senso, o sector do material de transporte e o que
maior contribución presenta a produción industrial en termos económicos, seguido
polo sector de alimentación e bebidas. Por procesos produtivos son o sector da
automoción e o sector naval os que presentan unha maior contribución en canto a
actividade económica.
A nivel poboacional existe unha desigual distribución da poboación en Galicia entre o
eixo atlántico en xeral e as provincias de A Coruña e Pontevedra en particular, cun
peso do 75% da poboación galega, e as provincias de Lugo e Ourense, cun peso do
25% da poboación galega. Sen embargo, a nivel de residuos industriais, esta diferenza
e aínda máis acusada posto que o 90% dos residuos industriais son producidos na
provincia da Coruña e Pontevedra.(Fonte: CMATI)
Paisaxe e patrimonio natural
A maior incidencia sobre a paisaxe debido a xeración de residuos industriais ven
definido pola necesidade de dispor dun volume de vertido axeitado a cantidade de
residuos xerados. Isto evidentemente, ademais de representar unha perda de
recursos, pode levar consigo uns efectos non desexados sobre o medio, e tamén
sobre a paisaxe, sobre todo mentres os vertedoiros se atopan en explotación.
Actualmente existe un efecto paisaxístico e sobre o medio natural causado polas
construción de plantas de valorización de residuos e polos vertedoiros autorizados; na
páxina web http://sirga.cmati.xunta.es poden consultarse os xestores autorizados para
a recollida e tratamento de residuos industriais por código LER.
Ciclo de Materiais
O ciclo de materiais e sen dúbida a variable do medio sobre o que o PPRIG efectúa un
efecto directo. Dende o punto de vista de principais sectores produtores de residuos
industriais non perigosos e perigosos, tendo en conta que a Orde MAM 304/2002
define a Lista Europea de Residuos, que identifica cada residuo producido con un
código (LER); sendo por volume dos residuos producidos industrias non perigosos
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producidos son os residuos da construción e demolición (LER 17); os residuos
procedentes da mecanización de metais (LER 12), os residuos procedentes de
procesos térmicos (LER 10); os residuos da industria extractiva e do tratamento físicoquímico dos minerais (LER 01) e os residuos da agricultura, horticultura, acuicultura,
silvicultura, caza e pesca; residuos da preparación e elaboración de alimentos (LER
02), cunha contribución do 79% dos residuos industriais non perigosos inventariados.
Os principais residuos industriais non perigosos producidos en atención a cantidade
xerada son:
120101 Limaduras e labras de metais férreos
100102 Cinzas voantes de carbón
100202 Escouras non tratadas
010413 Residuos do corte e serrado de pedra
170107 Residuos de formigón, ladrillo e tellas
170405 Ferro e aceiro
170904: Residuos mesturados da construción e demolición.
TIPOLOXÍA DE RESIDUOS
RNP
RP
TOTAL

t

%

2.181.325,83

94,70

122.036,73

5,30

2.303.362,56

100,00

Particularizando os anteriores datos para os residuos perigosos, que representan un
5% do total en masa, hai que sinalar que máis do 89% dos residuos producidos
pertencen a sete capítulos LER: Aceites (LER 13), residuos procedentes de procesos
térmicos (LER 10), residuos do tratamento de correntes residuais (LER 19), residuos
perigosos da construción e demolición (LER17), residuos da fabricación, formulación,
distribución e utilización (FFDU) de revestimentos (LER 08), e absorbentes (LER 15).
No relativo a residuos perigosos, na seguinte táboa amósanse os principais residuos
producidos (>5% do total).
TOTAL
CÓDIGOS LER
t

%

160708

Residuos que conteñen hidrocarburos

12.404,50

10,20

130205

10.801,42

8,85

130402

Aceites minerais non clorados de motor, de transmisión mecánica e
lubricantes.
Aceites de sentinas recollidas en peiraos

9.513,22

7,79

190702

Lixiviados de vertedoiro que conteñen sustancias perigosas

8.732,09

7,15

161101

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de
procesos metalúrxicos, que conteñen sustancias perigosas.
Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen
sustancias perigosas
Baterías de Chumbo

8.178,48

6,70

7.954,72

6,50

7.583,95

6,21

65.168.382

53,40%

100207
160601

TOTAL CÓDIGOS LER RP > 5%
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Finalmente, e para describir a situación actual a nivel de xeración de residuos o
PPRIG leva a cabo unha análise da xeración de residuos industriais segundo o tipo de
xestión final do residuo, considerando as seguintes alternativas::
Valorización final
Eliminación
Xestión de residuos como materias primas secundarias/subprodutos.
En relación o tipo de xestión final do residuo para os residuos industriais non
perigosos, o PPRIG identifica como vía de xestión final predominante a valorización
(68% dos RNP), sendo a xestión de residuos como materias primas
secundarias/subprodutos nun 19% dos residuos producidos, polo que a eliminación
representa o tratamento final para o 13% dos residuos industriais non perigosos
xerados.
Sen embargo, a nivel de residuos perigosos, a porcentaxe de residuos perigosos
eliminados alcanza o 54% fronte o 45% que son valorizados; sendo xestionada como
materia prima secundaria/subproduto tan só o 1% dos residuos perigosos producidos.

10.3 PLANS, PROGRAMAS E ESTRATEXIAS VIXENTES COS
QUE INTERACTÚA
Os principais plans, programa e/ou estratexias vixentes ou en proceso de elaboración,
que poden presentar relación co PPRG, de ámbito europeo a autonómico detállanse a
continuación:
 VI Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente: Un dos
obxectivos específicos para residuos formulados polo VI programa de acción
comunitaria é reducir ata en 20% para o ano 2010 e un 50% no ano 2050 os
residuos producidos no ano 1990.
 Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015: Os obxectivos propostos polo
PNIR abarcan unha redución na produción do 15% no ano 2015 e o reciclaxe
ou valorización material do 50% dos residuos industriais non perigosos.
 A Estratexia Galega de Xestión de Residuos da Xunta de Galicia
 O Plan de Xestión de Residuos Industriais e Solos Contaminados de Galicia
 Programa Xestión Residuos Construción e Demolición Galicia 2012-2016
 Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais:
 Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)

10.4 OBXECTIVOS DO PPRIG
Os obxectivos xerais formulados polo Programa de Prevención de Residuos Industriais
de Galicia son os seguintes:
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1.

Obtención e análise de datos representativos relativos a xeración e Xestión de
Residuos Industriais.

2.

Priorización dos fluxos de residuos industriais en canto a volume e
perigosidade.

3.

Proposta de medidas sectoriais e por tipo de residuo destinadas a reducir a
xeración e/ou a perigosidade dos fluxos de residuos prioritarios e o
establecemento de obxectivos cuantitativos de redución.

4.

Establecemento de medidas transversais e obxectivos cualitativos para o resto
de sectores e residuos industriais.

5.

Establecemento da sistemática para o seu seguimento e revisión, incluíndo a
definición de indicadores.

6.

Desenvolvemento de mecanismos para a sensibilización e concienciación
acerca do Programa.

Ademais, propóñense unha serie de obxectivos o específicos incluídos nos programas
de actuación para sectores prioritarios e secundarios sendo practicamente todos eles
de carácter ambiental. Outros obxectivos de índole ambiental aplicable o PPRIG son:
Contribuír a alcanzar unha redución do 20% no ano 2020 os residuos
producidos en 1990
Contribuír a unha redución do 15% dos residuos producidos no ano 2015
Fomentar e contribuír a alcanzar unha taxa de reutilización, reciclaxe e
valorización de materiais de construción e demolición (RCD) do 70% (coas
exclusións relativas o código LER 17 05 04)no ano 2020 con respecto a
valores de 1990.
Potenciación dun verdadeiro mercado de reciclaxe baixo criterios de
autosuficiencia e proximidade.
Redución das necesidades de eliminación mediante vertedura final.

10.5 ALTERNATIVAS
O proceso de selección de alternativas consistiu na realización de tres análises
independentes de cara a selección de alternativas :
 Realización ou non do PPRIG
 Realiza-lo como parte integrante do Plan de Xestión de Residuos Industriais ou
facelo de forma independente
 Levalo a cabo focalizando no residuo (por cantidade producida etc) ou polo
efecto no medio
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10.6 VALORACIÓN DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS
Para a valoración das alternativas so se vai a proceder a considerar as seguintes
alternativas das seis inicialmente propostas:
Alternativa 0: Non realización do PPRIG.
Alternativa 4: Realizar o PPRIG co criterio de produción de residuos.
Alternativa 5: Realizar o PPRIG con criterio de afección o medio.
A valoración das alternativas establece unha valoración cuantitativa con respecto o
grao de cumprimento dos criterios de sustentabilidade recollidos no documento de
referencia emitido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. A
valoración consistirá en establecer un sistema de valoración en función do grao de
integración dos criterios de sustentabilidade, seguindo a seguinte escala de valores:
VALORACION
Moi baixo
Baixo
Medio
Alto
Moi Alto

VALOR
1
2
3
4
5

Unha vez valorado procédese a ponderación da valoración de cada alternativa para
cada variable de sustentabilidade de forma que aquela que obteña unha puntuación
máis elevada sería a alternativa que presente maior grao de integración das
directrices recollidas no documento de referencia, e polo tanto constituirá a alternativa
seleccionada. En función da valoración efectuada a alternativa máis valorada e a
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alternativa 4, polo que esta alternativa constitúe a alternativa finalmente seleccionada;
constituíndo ademais a alternativa que permite alcanzar os obxectivos propostos polo
PPRIG a nivel ambiental de reducir a xeración de residuos industriais e desligar o
crecemento económico.

10.7 IDENTIFICACIÓN DOS EFECTOS E MEDIDAS PREVISTAS.
Na seguinte táboa amósanse os resultados da identificación de impactos sobre as
variables de sustentabilidade recollidas no PPRIG. Como pode observarse, os efectos
ambientais asociados o PPRIG son todos de carácter positivo, as seguintes medidas
que se amosan a continuación constitúen medidas de potenciamento do efecto
beneficioso da alternativa proposta de cara o cumprimento dos obxectivos ambientais
propostos:

PAISAXE

X

PATRIMONIO NATURAL

X

OCUPACION DO TERRITORIO

-

SOCIEDADE E ECONOMÍA

X

ENERXÍA

X

ATMÓSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO

X

CICLO DE MATERIAIS

X

Efecto Negativo

VARIABLES DO MEDIO

Efecto Positivo

Establecer un programa de actuación que facilite a mellora na prevención dos
residuos que son eliminados, de forma que, por unha banda se reduza esta
tipoloxía de residuos e por outra banda,
Establecer un programa de actuación destinado a potenciar un mercado de
reciclaxe alternativo baixo criterios de autosuficiencia e proximidade.

Dado que os efectos ambientais que foron detectados presentan un efecto claramente
positivo, sinalar que as seguintes medidas que se amosan a continuación constitúen
algunhas das medidas establecidas pola alternativa proposta de cara o cumprimento
dos obxectivos ambientais:
Elaboración de indicadores significativos e efectivos de cara a contribuír a
prevención na xeración de residuos.
Achega de información sobre as técnicas de dispoñibles de prevención de
xeración de residuo por sector de actividade.
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Definir os criterios que se deberán incluír nos procedementos de contratación
pública de obras a fin de valorar favorablemente as medidas sobre prevención
na xeración de residuos.
Información e difusión pública do programa os axentes afectados pola
aprobación do PPRIG.
Impulso de acordos voluntarios de redución de residuos cos axentes
implicados de cara o establecemento de valores guía e de compromisos na
xeración de residuos cuantitativos e con escalas temporais.
Fomento e difusión das ferramentas existentes para o estudo de viabilidade
ambiental, técnica e económica (análise de ciclo de vida etc)
Fomento da compra de produtos ou materias primas a granel, ou en envases
de maior tamaño e preferentemente reciclados.
Fomento das actividades de establecemento dos mecanismos necesarios para
comercializar materias primas ou produtos que están próximos a caducidade
ou ben non alcanzan unha calidade óptima.
Posta en marcha dun grupo de participación aberta os axentes implicados que
estean interesados a participar ó longo do proceso de vixencia do programa.
Fomento e difusión da información de referencia dispoñible para facilitar a
substitución de sustancias perigosas por outras máis inocuas que eviten a
produción de residuos perigosos.
Aproveitar as ferramentas existentes (por exemplo: en i+D+i) entre outras para
o rexistro, avaliación, autorización e restrición de sustancias químicas.
Introdución de criterios de eco-deseño a nivel de cálculo das novas estruturas a
realizar, de forma que diminúa a cantidade de materias primas a empregar.
Propostas de medidas concretas de prevención a nivel de residuos por sector,
a nivel de cambio de materias primas e/ou modificación/optimización do
proceso produtivo.

10.8 SEGUIMENTO
Para realiza-lo seguimento da actuación propóñense tres tipos de actuación:
Fase 1: Toma de datos: indicadores propostos.
Fase 2: Análise da evolución e grao de cumprimento dos obxectivos propostos
no PPRIG
Fase 3: Proposta de Actuación.

Fase 1: Toma de datos
A toma de datos consiste na obtención e cálculo do valor dos indicadores propostos,
que se amosan na seguinte táboa:
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INDICADORES

VALOR (ANO 2013)

Puntos incontrolados de vertido de residuos industriais (ano 2010). Nº

0

Empresas con Autorización Ambiental Integrada. Nº
Relación residuos/VEB (en miles de euros). Ano 2010
Xestión: %de residuos perigosos e non perigosos reciclados, reutilizados,
valorizados e/ou eliminados.

253
0,140
Non perigosos: 13% eliminación, 87%
valorización
Perigosos: 45% valorización, 55%
eliminación

LER 0101413 (t residuo/t produto)

0,3455

LER 100202 (t residuo/t produto)

0,1428

LER 100210 (t residuo/t produto)

0,0220

LER 100207(t residuo/t produto)

0,0160

LER 100302 (t residuo/t produto)

0,0058

LER 100304 (t residuo/t produto)

0,0325

LER 120101 (t residuo/t produto)

0,2243

LER 161101 (t residuo/t produto)

0,0206

LER 161104 (t residuo/t produto)

0,0013

Fase 2: Análise da avaliación dos obxectivos propostos no PPRIG
Calculados os indicadores elaborarase unha memoria de seguimento de periodicidade
anual durante a vixencia do PPRIG; analizándose 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 propostos con respecto á normativa existente e os
obxectivos cualitativos propostos no PPRIG.
Fase 3: Proposta de actuación
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
Por este motivo, o primeiro
marxe que se asume non
propostos no ISA; que será
superación deste marxe de

paso e a definición dun marxe de tolerancia, e dicir, o
é significativo con respecto o valor dos indicadores
dun 10% na superación do valor proposto. En caso de
tolerancia o órgano promotor por iniciativa propia ou a
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petición do órgano ambiental, realizará aquelas actuacións que resulten
imprescindibles para o cumprimento dos obxectivos asociados polo que ademais da
superación do indicador, debe ser avaliado o grao de cumprimento dos obxectivos
propostos de cara a decisión de tomar ou non as medidas axeitadas

10.9 VIABILIDADE ECONÓMICA E COHERENCIA
Podemos incluír no noso balance unha monetarización sinxela do beneficio ambiental
que leva implícito a aprobación do PPRIG de forma que se traduza en euros. Isto pode
ser realmente complicado e subxectivo, polo que a metodoloxía a empregar será a
empregada na análise de Viabilidade económica incluído no PPRIG, que establece
que o máximo aforro na xestión de residuos dos sectores de actuación principais é de
ata 945.000 €.
De cumprirse os obxectivos formulados no PPRIG redundaría nos beneficios
ambientais indicados ó longo do ISA e a nivel económico aforraría a economía
produtiva máis de 900.000 € en practicamente catro anos, cun custo para as empresas
produtoras que dependerá das posibilidades reais de inversión de cada produtor.
En canto a coherencia externa e interna, levouse a cabo unha análise da coherencia
do programa proposto, analizando o grao de converxencia do propio programa no seu
conxunto (coherencia interna) e co marco normativo existente (coherencia externa) na
que non se observan incompatibilidades manifestas.

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. PPRIG (2013-2016)

77

