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0

Documento Resumo

OBXECTIVOS E MARCO NORMATIVO
A lexislación no marco da Unión Europea

A definición de tales aglomeracións sigue o

proporcionou importantes melloras na calidade do

establecido na Directiva Marco de Calidade do Aire

aire en toda a Unión e, en particular en España e

e na Lei Española de protección de protección da

Galicia, pero agora non é tempo de compracencia

calidade do aire e protección da atmosfera así

xa que a contaminación atmosférica sigue a reducir

como, loxicamente o previsto na Lei Galega de

a esperanza de vida en Europa en mais de oito

protección do ambiente atmosférico de 2002.

meses e é unha das responsables de mais de
370.000 mortes prematuras anualmente.
Neste

contexto,

o

obxectivo

do

presente

documento é describir o estado da calidade do aire
na Comunidade Autónoma de Galicia atendendo
aos criterios definidos pola lexislación, poñendo a
disposición da poboación as conclusións da
devandita avaliación e presentando as actuacións
realizadas e previstas para a mellora da calidade do
aire en Galicia.

calidade do aire ambiente rexistrados polas
estacións de medición de concentración de
contaminantes atmosféricos que compoñen a Rede
Galega de Vixilancia de Calidade do Aire, tanto
propias do ano avaliado, como algúns aspectos
históricos de evolución desta dende 2004. Tamén
propón actuacións a desenvolver no ano 2009 no
que se publica.
A metodoloxía da avaliación baséase en realizar
unha avaliación do estado da calidade do aire en
Galicia entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do
ano 2008. Seguindo a Estratexia Española de
Calidade do Aire e o Programa Aire Limpo para
(Programa

criterio

de

selección

de

aglomeracións

considérase no seu sentido mais restritivo,
atendendo a todas aquelas que posúan mais de
50.000 habitantes que define a Lei Galega (na
normativa europea considéranse aglomeracións as

O Informe Anual 2008 analiza os resultados de

Europa

O

CAFE)

préstase

atención ás aglomeracións urbanas.

especial

de mais de 250.000 habitantes, caso no que
unicamente se atopa a área Metropolitana de Vigo).
Para

realizar

concentracións

a
de

avaliación
certos

compáranse

contaminantes

as
coa

superación ou non dos límites normativos de
calidade do aire en vigor na Unión Europea, en
España e Galicia, para garantir a protección da
saúde das persoas e a protección dos ecosistemas.
Un obxectivo de mellora acadado neste ano a
destacar e a implantación e certificación dun novo
sistema de xestión da calidade (certificado en
decembro de 2008), que foio deseñado para as
operacións de mantemento das estacións e os
equipos de medición, incluíndo a xestión da
información con arranxo aos requirimentos da
norma internacional UNE EN ISO 9001:2008.
Con esta actuación perséguese garantir a calidade
final tanto das medicións do estado do aire
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realizadas, como do posterior tratamento dos

-

datos, a validación e a xestión da información.
Esta

sistemática

permite

proporcionar

Directiva 2002/3/CE, relativa ao ozono no aire
ambiente (Terceira Directiva Filla),

aos

-

Directiva 2004/107/CE, relativa ao arsénico,

cidadáns en Galicia unha información sobre o

cadmio, mercurio, níquel e aos hidrocarburos

estado da calidade do aire certa, contrastada e

policíclicos aromáticos no aire ambiente

rigorosamente e sometida a controis de calidade en

(Cuarta Directiva Filla),

tódalas etapas dende a medición até a presentación
dos valores.

Ademais desta lexislación europea a Comisión
publicou unha serie de documentos que a

Ademais da avaliación do cumprimento dos

administración ambiental galega tivo en conta para

criterios e valores límite legais, en liña coa

acometer tanto a estratexia de avaliación como o

Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade

seguimento periódico dos niveis de calidade do

do Aire, e os Planos de Actuación para a Mellora da

aire ambiente. Entre estes instrumentos pódense

Calidade do Aire realizados pola Consellería de

considerar principalmente:

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
(CMADS) a través da Dirección Xeral de Calidade e

-

Decisión

da

Comisión

97/101/CE

que

Avaliación Ambiental, descríbense no presente

establece un sistema de intercambio de

informe anual as iniciativas que se levaron a cabo

información e datos das redes e estacións de

ao longo do ano 2008 e as previstas para o ano en

control da calidade do aire ambiente entre os

curso 2009.

Estados Membros (Decisión "Eol").

A normativa europea de referencia considerada

-

Decisión da Comisión 2004/461/CE que

para a protección da atmosfera, que sirve como

promulga un cuestionario para os informes

criterio base para o desenvolvemento da Estratexia

anuais dos niveis de calidade do aire ambiente

Galega de Calidade do Aire é a que se presenta a

con arranxo as Directivas Marco e fillas.

continuación.
-

-

Decisión da Comisión 2004/224/CE que

Directiva 2008/50/CE de calidade do aire e un

establece a obriga dos Estados Membros de

aire mais limpo para Europa,

someter cada dous anos Plans e Programas das
zonas de calidade do aire onde se superan

-

Directiva Marco 96/62/CE de calidade do aire

certos umbrales fixados nas Directivas.

ambiente e a súa xestión (Directiva Marco de
Calidade do Aire),

A partir dos criterios da Unión Europea, ademais
dos que xa existían en España, con anterioridade á

-

Directiva 1999/30/CE relativa aos valores

entrada de España na Unión, desenvolvéronse

límite de dióxido de xofre, dióxido de

prescricións en forma de lexislación aplicable para

nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas e

a protección da atmosfera e a calidade esixida ao

chumbo no aire ambiente (Primeira Directiva

aire ambiente. Todos estes criterios serviron de

Filla),

base para a realización deste informe anual.
Resúmense

-

a

seguir,

ordenados

de

xeito

Directiva 2000/69/CE, relativa aos valores

aproximadamente cronolóxico. Indícase para cada

límite de benceno e monóxido de carbono no

referencia legal os aspectos regulados en canto á

aire ambiente (Segunda Directiva Filla),

calidade do aire ambiente:
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−

Decreto 833/1975, de protección do ambiente

supón un risco para a saúde humana. Por último

atmosférico (Anexo I, Artigo 7.1) en relación ao

defínense como valores obxectivo aqueles que se

fluoruro e sulfuro de hidróxeno,

persegue conseguir para protexer a saúde das
persoas ou os ecosistemas no medio e longo prazo.

−

Real Decreto 1073/2002 sobre avaliación e
xestión da calidade do aire ambiente en

Estes valores de concentración fixados, así como os

relación co dióxido de xofre, dióxido de

métodos de cálculo e o número de superacións

nitróxeno, óxidos de nitróxeno, partículas,

máximas, en función de se trata de protexer a

chumbo, benceno e monóxido de carbono

saúde das persoas ou os ecosistemas deben ser

(Anexos I a VI),

controlados polas autoridades competentes (en
Galicia a

−

Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección

Xunta

de Galicia

por medio do

departamento con competencias).

do ambiente atmosférico de Galicia.
Para a vixilancia destes valores e umbral, a
−

−

Real Decreto 1796/2003 relativo ao ozono no

normativa establece controis máis esixentes en

aire ambiente (Anexo II).

aquelas aglomeracións ou poboacións urbanas con

Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade
do aire e protección da atmosfera.

−

Real Decreto 812/2007, do 22 de Xuño, de
avaliación e xestión da calidade do aire
ambiente en relación co arsénico, o cadmio, o
mercurio,

o

níquel

e

os

hidrocarburos

aromáticos policíclicos.

poboacións de máis de 250.000 habitantes, ou
cunha densidade de poboación (hab/km2) tal que
xustifique que a Administración competente avalíe
e controle a calidade do aire ambiente (en Galicia
sería unicamente o caso da Área Metropolitana de
Vigo).
No caso galego, a nosa Lei 8/2002 vai máis aló,
criterios de protección e requisitos semellantes aos

CALIDADE DO AIRE AMBIENTE ESIXIDA
POLA NORMATIVA. VALORES LÍMITE E
OBXECTIVO DA UNIÓN EUROPEA.

anteriores pero para todas as aglomeracións de

A lexislación aplicable en materia de calidade do

Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense,

aire ambiente antes enumerada define unha serie

Pontevedra e Vigo.

de valores límite, obxectivo e umbral de alerta para
certos contaminantes atmosféricos que non deben
de superarse co fin de evitar, previr ou reducir os
efectos nocivos que a contaminación atmosférica
puidese provocar sobre a saúde humana e efectos
nocivos sobre a vexetación ou ecosistemas.

máis de 50.000 habitantes. Para cumprir esta
normativa, é preciso avaliar a calidade do aire
ambiente nas 7 cidades galegas, a saber: A Coruña,

Por outra parte o "Protocolo de Actuación para a
Información

á

poboación

en

situacións

excepcionais de contaminación atmosférica PASECA -", prescrito nos artigos 5 e 6 do R.D.
1073/2002, que foi posto en marcha pola
Consellería

no

ano

2007,

establécese

o

Enténdese como valor límite aquel que non debe

procedemento e o fluxo de información que se vai

superarse co fin de evitar, previr ou reducir os

seguir para coordinar as actuacións dos diferentes

efectos nocivos para a saúde humana e para o

organismos da Xunta de Galicia, municipais e

medio no seu conxunto.

estatais,

así

como

empresas

e

entidades

relacionadas, para informar á poboación en xeral e
Ademais, considérase umbral de alerta o nivel a

aos grupos de risco en particular, no caso de darse

partir do cal unha exposición de breve duración
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sucesos

puntuais de contaminación atmosférica

aguda.

O ano 2008 é o primeiro exercicio completo de
entrada en vigor da Lei nacional 34/2007, do 15 de
novembro, de calidade do aire e protección da

As actuacións inclúen todas as necesarias para

atmosfera, que ven a suplir á derrogada e xa antiga

retornar a situacións de normalidade no menor

Lei 38/72, do 22 de decembro, de protección do

tempo posible.

ambiente atmosférico.

Así a efectos de control e xestión das situacións de

Esta nova lei introduce importantes cambios na

risco en Galicia, defínese dúas posibles situacións

estratexia de control tanto das emisións como das

en relación á calidade do aire ambiente:

súas consecuencias e Galicia ten que acometer
adaptacións das súas estruturas de control e

•

Estado de atención, equivale ao umbral de
información á poboación no caso do ozono e ao 80%

métodos organizativos para adaptarse a tales
esixencias.

do valor umbral de alerta establecido pola lexislación
para o resto de contaminantes atmosféricos.

Así, neste ano 2008, non téndose promulgado, a
nivel estatal, o regulamento de desenvolvemento

•

Estado de alerta, no que o nivel de concentración do
contaminante xera un alto risco de afección para a
saúde da poboación e con maior probabilidade a dos
grupos sensibles. Supón a superación de valores
límite.

da devandita lei, a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento

Sostible

ten

participado

activamente con catro vocais nos traballos que
desenvolve o actual Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural e Mariño do Goberno de España para

AS FONTES DE EMISIÓNS Á ATMÓSFERA
EN GALICIA: NATUREZA, TIPOLOXÍA E
CANTIDADES.

acadar tal regulamento e para que o mesmo se faga

Para xestionar e mellorar a calidade do aire

caso das actividades dos produtos mariños, as

ambiente cómpre coñecer as emisións no territorio

industrias de transformado da madeira, ...) como en

galego.

Estratexia

relación á metodoloxía e frecuencia de controis

Española de Calidade do Aire e ás conclusións do

esixidos xa que Galicia ten unha tradición de

Programa "Aire Limpo para Europa" -programa

control

CAFE-, os focos de emisión á atmosfera mais

territorios de España que vén de mediados dos

relevantes, provocados pola actividade humana

anos oitenta.

De

xeito

congruente

coa

son aqueles xerados polo tránsito de vehículos,
as emisións das industrias, e as emisións
domésticas xeradas polos aparatos de aire
acondicionado e calefacción. De xeito mais
puntual cabe atender no noso país tamén a
sucesos como os incendios forestais ou outros
accidentes ou incidentes, que malia tratarse de
sucesos puntuais, débense considerar fontes de
emisión debido ao seu posible efecto significativo
sobre a calidade do aire no momento de
producírense.

tendo en conta as particularidades e características
de Galicia tanto respecto ás actividades aquí
existentes (que nalgún caso son únicas como no

atmosférico

moi

superior

a

outros

O primeiro traballo regulamentario no que Galicia
participa activamente é a definición do Catálogo de
Actividades Potencialmente Contaminadoras da
Atmosfera (CAPCA), aportando a súa visión nos
grupos de traballo para axeitado á realidade galega,
e que será previsiblemente obxecto de publicación
no ano 2009.
Por outra banda para facilitar a unificación de
criterios nos controis e medicións de emisión
Galicia vén traballando ao longo de todo o ano
2008, na elaboración dun conxunto de Instrucións
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técnicas que se poñen á disposición tanto dos

produción termoeléctrica dentro do Plan Nacional

titulares industriais, obrigados por lei ao control de

de Redución de Emisións (en vigor o PNRE 2008).

emisións

como

Autorizados

no

dos

organismos

territorio

da

de

Control

Comunidade

O ano 2008 foi o de consolidación das actuacións
do Rexistro Galego de Emisións (REGADE), dentro

Autónoma Galega.

da Estratexia Galega de Mellora e Control da
Estas instrucións definen a metodoloxía, garantías

Calidade do Aire, e de orientación dos traballos

de representatividade e condicións aplicables ao

para os anos vindeiros coa finalidade de mellorar e

control

de

emisións,

comparabilidade
proporcionar
resultados

a

dos

para

a

completar o inventario de emisións e acadar en

obtidos

e

Galicia o máximo nivel de protección da calidade

dos

do aire ambiente e, en consecuencia da saúde das

europeos

persoas e a protección ambiental por factores

resultados

garantías
patróns

asegurar

de

trazabilidade

nacionais

e

recoñecidos.

atmosféricos.

Estes traballos van continuar en 2009 prevíndose a
publicación do conxunto neste exercicio e a
presentación das mesmas a todas as partes
interesadas.
A análise da evolución da emisións atmosféricas en
Galicia foi realizada a partir dos datos publicados
no Rexistro Galego de Emisións (REGADE) entre os
anos 2004 e 2007, por non terse publicados a
totalidade dos datos de 2008 na data de redacción
do presente informe anual (xa que logo a obriga de
informar dos titulares conclúe en marzo de cada
exercicio anual). A actualización da información

Lenda: As emisións industriais da provincia de A Coruña indícanse

cos datos de emisión do ano 2008, incluirase en

no eixo vertical dereito (valores de carga representados coa liña

sucesivos informes, unha vez estes sexan validados

azul). As do resto de provincias están referidas ao eixo vertical

por parte da Consellería de Medio Ambiente e

principal (esquerdo). Todos os valores están en toneladas/ano.

Desenvolvemento Sostible.
A evolución entre os anos 2004 e 2007 do total de
emisións de orixe industrial xeradas Galicia e
detallada por cada unha das catro provincias do
territorio galego, con información xa validada
permitirá establecer a base dun sistema de
comparación e mellora entre as actividades
establecidas en Galicia por sector de actividade.
Nestes últimos catro anos a tendencia das emisións
é ou ben neutra ou ben claramente descendente no
caso específico de A Coruña, como consecuencia
das medidas tomadas por parte das centrais de
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CRITERIOS

DE

DIFUSIÓN

DA

INFORMACIÓN E POSTA A DISPOSICIÓN
DO PÚBLICO EN MATERIA DE CALIDADE
DO AIRE AMBIENTE

concentración

obtidos

para cada contaminante
respecto do su valor
límite

asígnase,

para

Como parte fundamental da Estratexia Galega de

cada área poboada, un

Mellora e Control da Calidade do Aire, dende a

valor

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento

calidade

Sostible búscase proporcionar a toda a cidadanía

mesmo

galega, así como a colectivos e organismos

amósanse

interesados a máxima información dispoñible. Esta

gráficas de evolución da

información está actualizada, é certa e trazable a

contaminación,

patróns recoñecidos internacionalmente e informa

principais

sobre o estado da calidade do aire en Galicia e as

meteorolóxicas

súas fontes emisoras (consonte ao previsto na Lei

inflúen na dispersión, e a

8/2002, Capítulo V, Artigos 33 e 34).

localización

En liña con esta estratexia, ao longo do ano 2008,
leváronse a cabo un conxunto de iniciativas
encamiñadas a mellorar a precisión da información

indicativo
do

aire.

da
No

portelo
tamén

características

as

variables
que
e
das

estacións de medición da
Rede.

obtida e a interpretación da mesma, así como á
aplicación de ferramentas informáticas deseñadas
para proporcionar información ó público de
maneira máis fiable e facilmente interpretable polos
cidadáns.
No

portelo

unificado

de

medio

ambiente

(http://aire.medioambiente.xunta.es),

pódese

consultar, a data de publicación deste informe
anual, calquera dato das estacións urbanas en
Galicia da Rede de Vixilancia da Calidade do Aire
Ambiente,

distribuídas

nas

principais

aglomeracións de Galicia, conforme á Lei.
Entre

a

información

dispoñible

nesta

web,

implementáronse neste ano Indicadores de Calidade
do Aire (ICA), que integra información a tempo real
dos valores que acada a calidade do aire ambiente.
Este indicador adimensional empregado en toda a
Unión Europea (aínda que adaptado a cada
territorio)

pondera

todos

os

contaminantes

medidos nas estacións urbanas incluindo: dióxido
de xofre, dióxido de nitróxeno e óxidos de
nitróxeno, monóxido de carbono, partículas e ozono.
Da combinación dos cocientes entre os valores de
P á x i n a | 11
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REDGALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE
DO AIRE

A Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire
conta en 2008 con 69 estacións fixas de tipo
industrial, que dispoñen de conexión en tempo real

A Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire

coa Consellería. A distribución desta rede de

creouse, a partir das Redes anteriores, co fin de dar

vixilancia presenta unha concentración de estacións

cumprimento ao establecido na Lei 8/2002 de

en zonas industrialmente densas.

Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia
(Artigo 9, puntos 1 ao 6) no relativo á avaliación e

No ano 2005 transfírense á Consellería e intégranse

protección da calidade do aire ambiente. En Galicia

na Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire as

véñense realizando medicións da calidade do aire

estacións urbanas para vixiar e avaliar a calidade do

ambiente sistemáticas con equipos automáticos

aire no ámbito urbano das súas 7 principais cidades:

dende principios dos anos noventa, mediante a

A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra,

antiga rede de control industrial, hoxe integrada na

Santiago e Vigo. Durante o ano 2008 incorporáronse

Rede Galega.

outras 4 novas estacións fixas urbanas nas áreas
dede San Caetano en Santiago de Compostela, no
Colexio Fogar de Vigo, en Fingoi-Lugo e na área da
Torre de Hércules en A Coruña.
Estas últimas catro
estacións están a
proporcionar datos
dende o segundo
semestre de 2008.
No territorio galego
atópase tamén, ubicada no concello de O Saviñao
(Ribeira Sacra - Terra de Lemos en Lugo) unha
estación de vixilancia da contaminación residual ou
de fondo, destinada á avaliación da calidade do aire
en zonas afastadas de núcleos urbanos e industrias
para avaliar a incidencia da actividade do home nos
ecosistemas e a vexetación. Esta estación é
xestionada polo Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural e Mariño español e forma parte dunha

O principal fin da Rede Galega de Vixilancia é

rede de vixilancia de carácter europeo (rede

verificar

EMEP/BAPMON).

o

cumprimento

dos

obxectivos

establecidos para a calidade do aire, establecer
actuacións de mellora ou mantemento e avaliar os
resultados obtidos coa súa aplicación. A Rede
componse de estacións de control fixas e móbiles.
Esta rede pode dividirse á súa vez en tres subredes
en función da natureza das emisións que trata de
vixiar: subrede industrial, urbanas e residual (ou de
fondo).
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Co fin de avaliar en tempo real os niveis dos
principais contaminantes en calquera punto do
territorio galego, durante o ano 2008 a Xunta,
dispuxo tamén de 3 unidades móbiles de control da
calidade do aire ambiente e unha unidade móbil
mixta de control das emisións/calidade do aire
ambiente para iniciar as avaliacións de áreas nas
que non se dispoñía de datos.
As unidades móbiles utilízanse para complementar
a actual rede de estacións fixas e como medida de
control ante situacións excepcionais, por exemplo
no caso dos incendios ou accidentes singulares co

Como único caso de superación cómpre citar a

fin de controlar a calidade do aire e constatar a

superación do valor límite e número de superacións

existencia de superacións que puidesen poñer en

máximo para unha estación na área de A Coruña

perigo a saúde da poboación.

para a medida do valor límite das Partículas finas

RESULTADOS DA CALIDADE DO AIRE
AMBIENTE EN GALICIA (ANO 2008)
Atendendo ao marco normativo vixente en materia
de protección da saúde das persoas fronte aos
contaminantes

atmosféricos,

os

valores

de

concentración rexistrados nas estacións que
conforman a Rede Galega de Vixilancia da
Calidade do Aire, tanto nas urbanas como nas
industriais, de carácter fixo e móbil, ao longo do
ano 2008 cumpriron con todos os requisitos
definidos pola lexislación aplicable para manter
unha axeitada calidade do aire nas súas
principais aglomeracións (A Coruña, Ferrol,

(en
concreto para PM10), na estación denominada
"Corlab" que rexistrou en 46 ocasións unha
concentración por enriba de 50 microgramos/m3
(sendo

o

máximo

número

de

superacións

permitidas de 35 veces/ano). Malia este dato
adverso hai que esperar á súa validación final, á
vista da información do Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural e Mariño canto á magnitude
dos episodios naturais de intrusión de pó africano
(sahariano) no ano, tal como establece a propia
Directiva Europea (en concreto os artigos 20 e 21
da Directiva 2008/50/CE).

Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo e

No caso da subrede industrial, integrada na Rede

Ourense).

Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, tampouco

Para o caso das estacións urbanas, agás un caso
puntual, non se rexistraron superacións dos valores

se superaron os valores límite en mais das ocasións
permitidas polos criterios europeos.

límite en máis das ocasións establecidas como

Nembargantes, déronse superacións en casos

máximo pola lexislación e por tanto en ningunha

puntuais que, coas medidas adoptadas (adaptación

estación se rexistraron valores umbral ou de alerta

de combustibles, adaptación da actividade e

e información á poboación para a protección da

autocontrol dos procesos nas plantas) remitiron e

saúde.

foron avaliadas e controladas pola Administración,
de xeito que non se dou, en ningún caso, risco para a
saúde pública ou o medio ambiente.
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ACTUACIÓNS NO ANO 2008 E PREVISTAS
PARA 2009 PARA A AVALIACIÓN E
MELLORA DA CALIDADE DO AIRE EN
GALICIA

e desenvolvemento tecnolóxico en materia de
calidade do aire.
Estas actuacións buscan o cumprimento puntual e
estrito da normativa ambiental durante o período

Aínda que non se detectaron superacións ao longo

2008-2009

das

novas

disposicións

que

se

do territorio dos criterios comunitarios, agás o caso

promulgaron e, en especial das directrices da nova

puntual que se documentará oportunamente,

directiva IPPC (Dta 2008/1/CE) e da directiva de

cumprindo os compromisos consecuentes coa

calidade do aire ambiente e unha atmósfera mais

Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade

limpa en Europa (Dta 2008/50/CE) .

do Aire, aplicáronse no 2008 algunhas medidas
específicas para favorecer a mellora continua dos

1.

Implantación de un Sistema de Garantía da

obxectivos de calidade do aire e a implicación da

calidade da información obtida na Rede: que

poboación neste obxectivo de todos.

inclúe a implantación dun novo sistema de
xestión

de

calidade

deseñado

para

as

O obxectivo principal é abordar dende unha

operacións de mantemento das estacións e os

perspectiva global o problema da calidade do aire,

equipos de medición, así como a xestión da

tanto no que se refire ás súas causas como ás súas

información segundo os requirimentos da

posibles

norma internacional UNE EN ISO 9001:2008.

solucións.

A

estratexia

prioriza

as

actuacións preventivas.

Este feito supuxo un grande avance no ámbito
da vixilancia e control da calidade do aire en

Nos casos nos que foi posible adoptáronse medidas

Galicia, así como unha iniciativa pioneira a nivel

preventivas por medio de integración ben nas

nacional (primeira rede pública española

autorizacións de plans de control de risco (esixido
como

información

dentro

da

Resolución

certificada).

de

Autorización Ambiental Integrada - IPPC) ou ben

O sistema de xestión de

solicitude de integración non sistemas de xestión de

calidade

procedementos de actuación no caso de detectarse

xeito específico para a

situacións

Rede

de

dispersión

de

contaminantes

desfavorables.

deseñouse
Galega

e

certificado
Certificador

de
foi
por

Acreditado

Á vista destes resultados e, aínda sen descontar

independente o 30 de

as intrusións saharianas, pódese calificar a

decembro de 2008.

calidade do aire ambiente en Galicia durante o
ano 2008 entre boa e excelente.

O motor e obxectivo principal é proporcionar
aos cidadáns galegos unha información sobre o

Os traballos desenvolvidos inclúen a mellora das

estado da calidade do aire certa, rigurosa e

fontes

trazable a patróns internacionais.

de

información,

a

mellora

da

instrumentación e medios da actual rede, así como o
deseño de plans específicos e mecanismos de
colaboración.

2. Mellora dos sistemas de información de
calidade do aire e de control das emisións.
As actuacións inclúen a mellora da páxina web

As actuacións citadas inclúen tanto actuacións xa

de calidade do aire de Galicia, a proposta dunha

desenvoltas en 2008 como outras que se teñen que

nova zonificación das zonas de calidade do aire,

poñer en marcha no 2009 e atenden á a promoción

novos paneis informativos en Santiago e
noutras áreas urbanas, a planificación de novas
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3.

campañas de medición de contaminantes EPER-

territorio galego. Estas estacións utilizáronse no

PRTR, a conexión con SIRGA das bases de datos

ano 2008 como medida de control ante

e a creación dun rexistro electrónico para as

situacións excepcionais, por exemplo no caso

OCAS (Organismos de Control Autorizados) que

dos incendios ou accidentes co fin de protexer a

se está a ultimar nas datas de publicación deste

saúde da poboación cando hai emisións

informe.

elevadas.

Mellora da Rede Galega de Vixilancia da

6.

Completado dos datos base para a nova

Calidade do Aire. A Rede Galega ademais da

Zonificación 2009 en Galicia (Zonas de

mellora

ano,

Calidade do Aire). No ano fixéronse varias

beneficiouse da incorporación de 4 novas

campañas de mostraxe conforme á normativa,

estacións urbanas fixas. Tamén se procedeu no

tanto rutinarias como de carácter experimental

ano á posta en funcionamento das unidades

para o análise de parámetros adicionais en

móbiles que se atopaban fóra de servizo, así

zonas con elevados índices poboacionais e

como a adquisición dunha nova unidade móbil

densidade industrial.

integral

realizada

neste

autopropulsada que estará operativa a partires
2009.

Algunhas medidas iniciadas e previstas para o ano

Intensificouse o traballo coas unidades móbiles

2009 afondan no obxectivo de garantir a mellor

unha vez se puxeron en funcioamento para a

calidade

realización de medidas indicativas.

estacións

do

segundo

trimestre

deste

ano

posible
de

da

información

medición

con

obtida

unha

das

elevada

representatividade da totalidade do territorio
4.

Mellora da difusión da información á

galego e tendo como prioridade absoluta o

poboación. Este foi un dos eixos prioritarios da

cumprimento da normativa ambiental europea en

estratexia no ano 2008, integrándose sistemas

materia de calidade do aire e a difusión entre a

de información mais áxiles e completos dentro

poboación

das melloras da páxina web de calidade do aire

información actualizada e precisa en materia de

e a publicación diaria dos Índices de Calidade

calidade do aire ambiente.

e

organizacións

interesadas

da

do Aire (ICA), así como os datos horarios do
mesmo día e as gráficas de evolución das

Entre outras actuacións, a Dirección Xeral de

últimas 48h dos principais contaminantes

Calidade e Avaliación Ambiental (Subdirección

atmosféricos na rede urbana. Na rede industrial

Xeral de Tecnoloxía e Control Ambiental), está a

actualizaranse e poranse á disposición os datos,

incorporar

previsiblemente a partires de 2009.

informativos que permitirán informar á poboación

nas

estacións

urbanas

paneis

en tempo real dos valores que se estean a rexistrar
5.

Realización de medidas indicativas en

nos analizadores. Esta actuación comezou nas

accidentes.

e

estacións de vixilancia situadas na Coruña, Ourense

versatilidade, as estacións móbiles de control

e Vigo, coa previsión de implantar esta actuación no

da calidade do aire presentan a grande vantaxe

resto das estacións ao longo do ano 2009.

Dada

a

súa

mobilidade

de poder avaliar en tempo real os niveis dos
principais contaminantes en calquera punto do
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CONCLUSIÓNS
Galicia conta hoxe con unha infraestrutura para a

Vixilancia da Calidade do Aire, é unha ferramenta

protección e mellora da calidade do aire ambiente

fundamental para a Administración para axudar a

que cumpre cos criterios de cobertura, dotación e

combater a contaminación atmosférica e identificar

xestión de datos establecidos pola Unión Europea.

situacións de risco para a saúde da poboación ou os
ecosistemas. Do mesmo xeito tamén permite

O presente informe recolle tódolos aspectos que se

controlar a evolución a longo prazo da calidade do

esixen nas Directivas Comunitarias e que deben ser

aire e as melloras resultantes das medidas

postos á disposición da poboación galega conforme

aplicadas.

á normativa tanto estatal como autonómica para
informar do estado da calidade do aire ambiente en

As medidas adoptadas no ano 2008 e as previstas

Galicia durante o ano 2008.

para 2009 van posibilitar completar o total das
esixencias da Unión Europea en canto á Rede e aos

Con arreglo ás concentracións obtidas en base a

medios, ao tempo que se garante unha información

datos cincominutais (un dato cada 5 minutos) e á

de calidade do aire certeira, trazable a patróns

vista dos estándares e criterios europeos, estatales e

internacionais e demostrable e se informa á

galegos as estacións da Rede Galega de Vixilancia da

poboación con axilidade e con datos en tempo real.

Calidade do Aire ao longo do ano 2008, aínda sen
descontar as intrusións saharianas, que están

Este informe permite tamén describir as actuación

pendentes de ser informadas polo Ministerio Medio

adoptadas, e as previstos, pola Consellería para

Ambiente, Medio Rural e Mariño e que afectan ás

manter a calidade de aire cando esta foi boa (o que

concentracións que se teñen que reportar á

aconteceu

Comisión Europea sobre os datos de partículas

demais casos puntuais. Deste xeito garántese a

PM10,

protección da saúde pública e o medio ambiente

os

datos

recollidos

de

todos

os

maioritariamente)

e

mellorala

nos

contaminantes atmosféricos (Partículas, dióxido

(artigo 1 da nova Directiva 2008/50/CE do 21 de

de xofre, dióxido de nitróxeno e óxidos de

maio de 2008, relativa á calidade do aire ambiente e

nitróxeno, monóxido de carbono, chumbo,

a unha atmosfera máis limpa en Europa).

metais

pesados,

benceno,

hidrocarburos

aromáticos policíclicos, e compostos volátiles no

Cabe concluir por tanto que, a tenor dos resultados

aire) cumpriron a normativa vixente, tanto nas

obtidos de concentración de contaminantes no aire

estacións urbanas como industriais. Únicamente

ambiente, por todas as estacións que cubren as

está pendente de validación o resultado da estación

poboacións e áreas mais pobladas e representan a

denominada "Corlab" en A Coruña que supera o

calidade do aire en Galicia e en comparación fronte

criterio de Partículas Finas PM10 e que non se

aos criterios definidos pola lexislación vixente na

corrobora co resto das estacións ubicadas na cidade.

materia, cabe calificar o estado global da
calidade do aire ambiente en Galicia durante o

Esta información sobre a calidade do aire ambiente,

ano de 2008 como boa ou excelente no territorio

obtida a través das estacións da Rede Galega de

da Comunidade Autónoma.
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1

Introdución

É obxecto do presente informe avaliar o estado da calidade do aire no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia durante o período dende xaneiro ata decembro 2008. A avaliación atende
preferentemente as súas aglomeracións urbanas, en función da superación ou non dos criterios e
límites legais establecidos pola normativa en vigor.
En particular considérase o disposto polo Decreto 833/1975 de protección do ambiente atmosférico
en relación ao fluoruro e sulfuro de hidróxeno (Anexo I, Artigo 7.1), o Real Decreto 1073/2002 sobre
avaliación e xestión da calidade do aire ambiente en relación co dióxido de xofre, dióxido de
nitróxeno, óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono (Anexos I a VI),
o Real Decreto 1796/2003 relativo ao ozono no aire ambiente (Anexo II), así como o Decreto 812/2007
relativo do arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos policíclicos aromáticos no aire
ambiente (Anexo I).
En consecuencia, os contaminantes considerados son os identificados pola lexislación autonómica,
estatal e europea en materia de contaminación atmosférica e protección da saúde das persoa, así
como o medio ambiente no seu conxunto.
Ademais da avaliación do cumprimento dos criterios e valores límite legais, en liña coa Estratexia
Galega de Mellora e Control da Calidade do Aire, e os Planos de Actuación para a Mellora da Calidade
do Aire realizados pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS) a través
da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, descríbense as iniciativas que se levaron a
cabo ao longo do ano 2008 e as previstas para o ano en curso 2009.
Este conxunto de iniciativas están encamiñadas a mellorar a precisión da información obtida e a
interpretación da mesma, así como á aplicación de ferramentas preventivas deseñadas para a mellora
da calidade do aire en Galicia, xunto coa relación de medidas de acción encamiñadas a facer fronte a
episodios singulares de contaminación atmosférica que aínda se traballa para evitalos poidan darse no
territorio da Comunidade Autónoma.
Por último, e como parte fundamental da Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do Aire,
co presente informe anual, perséguese a difusión entre a poboación e todos os organismos
interesados, da información dispoñible actualizada sobre o estado da calidade do aire en Galicia e as
súas fontes emisoras (Lei 8/2002, Capítulo V, Artigos 33 e 34), dando así cumprimento ás directrices e
principios acordados na firma do Convenio Internacional de Aarhus en relación á difusión da
información ambiental.
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2

Marco Normativo

A lexislación de referencia en materia de avaliación, control e seguimento da calidade do aire no
ámbito de Galicia que foi empregada como base do presente informe é a seguinte, segundo resulte
aplicable e se atope en vigor. A listaxe que se presenta a seguir está ordenada en función do criterio
cronolóxico.


Decreto 833/1975, de 6 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 38/1972, de 22 de
decembro, de protección do aire atmosférico. BOE nº 93, 22/04/1975.



Directiva do Consello 92/72/CE, de 21 de setembro de 1992, sobre contaminación atmosférica
por ozono. DOCE 31/10/1992 (L 297).



Directiva 96/61/CE de 24 de setembro de 1996 relativa á prevención e ao control integrados
da contaminación (IPPC). DOCE 10/10/1996 (L 257).



Directiva do Consello 96/62/CE, de 27 de setembro de 1996, sobre avaliación e xestión da
calidade do aire ambiente. DOCE 21/11/1996 (L 296). Directiva Marco da Calidade do Aire.



Directiva 1999/13/CE, de 11 de marzo de 1999, relativa á limitación das emisións de COV
debidas ó uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalacións. DOCE
23/03/1999 (L 85/1); corrección de erros DOCE do 21 de xuño de 1999 (L 165), e DOCE do 21
de xullo de 1999 (L 188).



Directiva 1999/30/CE do Consello de 22 de abril de 1999 relativa aos valores límite de dióxido
de xofre, dióxido de nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas e chumbo no aire ambiente.
DOCE 29/06/1999 (L 163/41).



Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a
contaminación atmosférica. DOG nº 34, 18/02/2000.



Decisión 2000/479/CE da Comisión do 17 de xullo de 2000 relativa á realización dun
inventario europeo de emisións contaminantes (EPER) conforme ao artigo 15 da Directiva
96/61/CE do Consello relativa á prevención e ao control integrados da contaminación. DOCE
28/07/2000 (L 192).



Directiva 2000/69/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 16 de novembro de 2000 sobre
os valores límite para o benceno e o monóxido de carbono no aire ambiente. DOCE
13/12/2000 (L 313/12).



Directiva 2001/80/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de
outubro de 2001, sobre limitación de emisións á atmosfera de determinados axentes
contaminantes procedentes de grandes instalacións de combustión. DOCE 27/11/2001 (L
309/1).



Directiva 2001/81/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de outubro de 2001 sobre
teitos nacionais de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. DOCE 27/11/2001
(L 309/22).



Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación. BOE nº 157,
2/07/2002.
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Lei 8/2002, de 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia. DOG nº
25, 31/12/2002.



Directiva 2002/3/CE do Consello de 12 de febreiro de 2002 relativa ao ozono no aire
ambiente. DOCE 09/03/2002 (L67/14).



Real Decreto 1073/2002, de 18 de outubro, sobre avaliación e xestión da calidade do aire
ambiente en relación co dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxidos de nitróxeno,
partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono. B.O.E. nº 260, 30/10/2002.



Decisión da Comisión 2003/37/CE, de 16 de xaneiro de 2003, relativa ás orientacións para o
establecemento dun método de referencia provisional adecuado para a mostraxe e análise de
PM2,5 con arranxo á Directiva 1999/30/CE. DOCE 17/01/2003 (L12/31).



Real Decreto 117/2003, de 31 de xaneiro, sobre limitación de emisións de COV debidas ao uso
de disolventes en determinadas actividades. BOE nº 33, 07/02/2003.



Real Decreto 653/2003, de 30 de maio, sobre incineración de residuos. BOE nº 142,
14/07/2003.



Real Decreto 1796/2003, de 26 de decembro relativo ao ozono no aire ambiente. BOE nº 11,
13/01/2004.



Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, polo que se establecen novas normas sobre
limitación de emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes de
grandes instalacións de combustión e se fixan certas condicións para o control das emisións á
atmosfera das refinerías de petróleo. BOE nº 69, 20/03/2004.



Directiva 2004/107/CE relativa ao arsénico, cadmio, mercurio, níquel e os hidrocarburos
aromáticos policíclicos no aire ambiente. DOCE 26/01/2005 (L23/3).



Real Decreto 227/2006, de 24 de febreiro, polo que se complementa o réxime xurídico sobre
a limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles en determinadas pinturas e
vernices e en produtos de renovación do acabado de vehículos. BOE nº 48, 25/02/2006.



Decisión nº 2006/194/CE da Comisión, do 2 de marzo de 2006, pola que se establece o
cuestionario referente á Directiva 96/61/CE do Consello relativa á prevención e ao control
integrados da contaminación (IPPC). DOCE 09/03/2006 (L 70).



Lei 27/2006, de 18 de xullo, polo que se regulan os dereitos de acceso á información, de
participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente. BOE nº 171,
19/07/2006.



Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, polo que se regula o subministro de información sobre
emisións do Regulamento E-PRTR e das autorizacións ambientais integradas. BOE nº 96,
21/04/2007.



Real Decreto 812/2007, de 22 de xuño, sobre avaliación e xestión da calidade do aire
ambiente en relación co arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos
aromáticos policíclicos. BOE nº 150, 23/06/2007.
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Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. BOE nº 275,
16/11/2007.



Directiva 2008/1/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xaneiro de 2008, relativa
á prevención e ao control integrados da contaminación.



Orde ITC/1389/2008, do 19 de maio, pola que se regulan os procedementos de determinación
das emisións dos contaminantes atmosféricos SO2, NOX e, partículas procedentes das grandes
instalacións de combustión, o control dos aparatos de medida e o tratamento e remisión da
información relativa ás devanditas emisións. BOE nº 124, 22/05/2008.



Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2008, relativa á
calidade do aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa. DOCE 11/06/2008 (L
152/23).

Atendendo á Lei 8/2002 de protección do ambiente atmosférico de Galicia (Capítulo V artigo 34.2)
este informe anual da cumprimento ao mandato establecido por lei segundo o cal “a Administración
pública galega garante a difusión periódica á poboación, organizacións interesadas e
organismos sanitarios, da información dispoñible e actualizada que resuma os datos sobre
calidade do aire e das fontes emisoras”. Segundo o alí fixado esta información presentase de xeito
claro, comprensible e facilmente accesible, difundíndose ao través de medios apropiados (informe
físico, páxina web, etc).
Máis en concreto, e mediante o presente informe, preténdese poñer á disposición do público
información actualizada sobre as concentracións das seguintes substancias no aire ambiente,
regulados segundo a normativa que se indica:
o

fluoruro e sulfuro de hidróxeno (Artigo 8.d, Decreto 833/1975);

o

dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo,
benceno, monóxido de carbono (Artigo 11, RD 1073/2002);

o

ozono (Artigo 6.4 a e b, RD 1796/2003);

o

arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos policíclicos (Artigo 7, Real Decreto
812/2007).

Así mesmo, descríbense aqueles procedementos de comunicación en situacións excepcionais de
contaminación atmosférica deseñados para “informar á poboación cando se superen os valores
límites de concentración das substancias contaminantes contempladas pola lexislación” (Artigo
14 de la Lei 8/2002).
Por último, mediante o presente informe e consonte á normativa mencionada, ponse á disposición da
poboación información sobre os “planos de actuación adoptados pola Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para a protección da saúde pública e o medio ambiente
perante os riscos de perda da calidade do aire no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia”
(Artigo 6.1 do RD 1073/2002).
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3

Valores límite e obxectivo de calidade do aire vixentes en situación normal

A normativa actual parte esencialmente da Directiva comunitaria sobre xestión e avaliación da
calidade do aire ambiente, Directiva 96/62/CE coñecida como Directiva Marco de Calidade do Aire
Ambiente. Esta disposición constitúe a base do corpo lexislativo actual da calidade do aire en Europa,
a partir da que xorden catro Directivas Fillas, como xa se ten mencionado anteriormente específicas
para algunhas substancias contaminantes.
Os principais obxectivos que persegue este marco normativo son:
−

Definir e establecer obxectivos de calidade para evitar, prever ou reducir os efectos nocivos
dos principais contaminantes atmosféricos en Galicia.

−

Avaliar a calidade do aire ambiente en todo o territorio da Comunidade Autónoma Galega.

−

Dispoñer da información axeitada e informar, baseándose en métodos e criterios comúns,
ao público e ás organizacións interesadas na calidade do aire.

−

Manter unha boa calidade do aire e implantar planos preventivos e de actuación
encamiñados á súa mellora nos casos que se considere necesario.

Así mesmo, o obxectivo de mantemento dunha elevada calidade do aire atmosférico que a
Comunidade Autónoma de Galicia prescribe e consagra mediante a Lei 8/2002 de protección do
ambiente atmosférico en Galicia, lévase a cabo mediante dúas liñas de actuación fundamentais:
 establecendo criterios de calidade (límites de calidade do aire ambiente) para a
concentración na atmosfera dos distintos contaminantes e, no seu caso, para as taxas de
deposición destes sobre o solo, vexetación, augas, materiais, etc. (Capítulo II, Artigo 7), que
parten dos criterios da Directiva Marco e Directivas Fillas de Calidade do Aire europeas, tanto
traspostas como non traspostas ao noso ordenamento xurídico.
 fixando límites de emisión para a descarga á atmosfera destes contaminantes producidos nas
actividades industriais, tráfico, aglomeracións urbanas, etc., e vertidos ao través dunha
ampla variedade de fontes emisoras (focos fixos, móbiles, emisións fuxitivas ou difusas)
(Capítulo III, Artigo 18). En concreto, en Galicia, aplícanse ou ben os niveis establecidos nos
criterios e normativas europeas de emisións por actividades sectoriais (Grandes Instalacións
de Combustión, refinerías de petróleo cru, incineradoras, subprodutos animais, plantas de
xestión de disolventes, etc. ou ben os criterios da normativa europea e estatal en vigor.
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A consecución destes obxectivos concrétase polo tanto no establecemento duns valores límite,
obxectivo ou umbrais de alerta baseados en estudos levados a cabo fundamentalmente pola
Organización Mundial da Saúde e diferentes grupos de traballo europeos sobre efectos da
contaminación atmosférica sobre a saúde das persoas, a vexetación e os ecosistemas.
Esta estratexia supón asumir que estes contaminantes son sustancias “con umbral”, para os que teñan
establecido niveis seguros de exposición segundo a normativa europea. Para os contaminantes que
non teñen umbral e que, por tanto, deben ser avaliados en función do risco de exposición aplícanse os
criterios e limitacións fixados para estas actividades segundo a normativa europea.
Atendendo ao establecido no RD 1073/2002 (Artigo 2.e) defínese como “Valor límite” aquel “nivel
que non debe de superarse, fixado baseándose en coñecementos científicos co fin de evitar, prever
ou reducir os efectos nocivos para a saúde humana e para o medio ambiente no seu conxunto”.
Ademais, considérase “Umbral de alerta” (Artigo 2.f) “aquel nivel a partir do cal unha exposición de
breve duración supón un risco para a saúde humana”.
Aínda que no ano 2008 ao que se refire o presente informe non se atopa en vigor este criterio
considéranse na avaliación conforme ao RD 1796/2003 (Artigo 2.i) establécense “Valores obxectivo
de concentracións no caso do ozono para protexer tanto a saúde das persoas como da vexetación”. Os
valores obxectivo deberán de alcanzarse no trienio ou no quinquenio que comeza no ano 2010,
establecéndose outros obxectivos máis estritos no longo prazo.
O cumprimento destes valores debe de garantirse mediante a elaboración dunha serie de planos ou
programas, que deberán de ser compatibles co Programa Nacional de teitos nacionais de emisión,
elaborado no marco da Directiva 2001/81/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de outubro
de 2001, sobre teitos nacionais de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.

3.1 Criterios obxectivo e valores límite de calidade do aire ambiente para a
protección da saúde humana
Considérase contaminante atendendo ao RD 1073/2002, calquera substancia introducida directa ou
indirectamente polo home no aire ambiente que poida ter efectos nocivos sobre a saúde humana ou o
medio ambiente no seu conxunto (Artigo 2.b).
Por este motivo, as Administracións públicas deben adoptar as medidas necesarias para garantir o
respecto polos valores límite dos contaminantes regulados, tendo en conta un enfoque integrado da
protección do medio ambiente, que non causen efectos negativos e significativos sobre o medio
ambiente dos demais Estados membros da Unión Europea (contaminación transfronteiriza), ao mesmo
tempo que garantan o cumprimento da lexislación sobre protección da saúde e seguridade dos
traballadores (RD 1073/2002, Artigo 5.1).
A seguir inclúese unha táboa cos valores límite, obxectivo e umbrais de alerta definidos pola
lexislación aplicable para a protección da saúde humana da poboación en aglomeracións (Anexos I a
VI do Real Decreto 1073/2002; Anexo II do Real Decreto 1796/2003; Anexo I do Real Decreto 812/2007
e Anexo II do Decreto 833/1975).
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Defínense como aglomeracións aquelas poboacións de >250.000 habitantes ou cunha densidade de
poboación (hab/km2) tal que xustifique que a Administración competente avalíe e controle a calidade
do aire ambiente (Artigo 2.i do RD 1073/2002).
Sen embargo, a Lei 8/2002 de protección do ambiente atmosférico de Galicia, é máis restritiva en
canto á súa definición de aglomeración, considerándoa (Artigo 5.1) como área cunha concentración
de poboación de máis de 50.000 habitantes ou cando, sendo igual ou inferior a esta cifra, ten unha
densidade de habitantes por km2 que xustifique a avaliación e o control da calidade do aire ambiente
sen establecer criterios adicionais.
Por este motivo, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible confire carácter de
aglomeración ás 7 cidades de Galicia con maior densidade da poboación, localizando nelas sistemas
de vixilancia e seguimento da calidade do aire que son posteriormente integrados na Rede Galega de
Vixilancia da Calidade do Aire.
Deste modo as aglomeracións consideradas a efectos da avaliación da calidade do aire en Galicia son:
A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense, tal como se
describirá polo miúdo nos seguintes apartados.
As seguintes táboas especifican os valores límite, obxectivo e umbrais de alerta definidos pola
lexislación aplicable para cada contaminante atmosférico regulado.
Táboa 1. Valores límite e umbrais de alerta de calidade do aire. Protección da saúde humana.

/REAL DECRETO 1073/2002 (Anexos I a VI)

Composto

Valor límite e umbral
de alerta

Concentración

Dióxido
de
xofre (SO2)

Media horaria
Media diaria
Umbral de alerta (3
horas consecutivas en
área representativa de
100 km2 ou zona ou
aglomeración enteira)
Media horaria

Dióxido
de
nitróxeno
(NO2)

Partículas
(PM10) Fase 1

Partículas

Ano de
aplicación

350 µg/m3
125 µg/m3
500 µg/m3

Nº
superacións
máximas
24 veces/ano
3 veces/ano
-

220 µg/m3

18 veces /ano

En vigor
En vigor
En vigor

3

En vigor
En vigor
En vigor

Media anual
Umbral de alerta (3
horas consecutivas en
área representativa de
100 km2 ou zona ou
aglomeración enteira)

44 µg/m
400 µg/m3

-

Media diaria

50 µg/m3

35 veces/ano

En vigor

Media anual

40 µg/m3

-

En vigor

-

En vigor

7 veces/ano

2010

3

Umbral de alerta (1)

350 µg/m

Media diaria

50 µg/m3
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/REAL DECRETO 1073/2002 (Anexos I a VI)

Composto

(PM10) Fase 2
Chumbo (Pb)

Valor límite e umbral
de alerta

Concentración

Nº
superacións
máximas

Ano de
aplicación

Media anual

20 µg/m3

-

2010

Media anual

0,5 µg/m3

-

2010

Media anual (2)

0,7 µg/m3

Benceno
(C6H6)

Media anual

Monóxido de
carbono(CO)

Media
octohoraria
máxima nun día (3)

En vigor

7 µg/m3

-

En vigor

10 µg/ m3

-

En vigor

(1) En relación ás partículas, malia non figurar na normativa un valor umbral para a saúde humana, utilizaranse os umbrais
definidos pola Axencia de Protección Ambiental de EE.UU. (Environmental Protection Agency, EPA), equivalente a 350 µg/m3
durante tres ou máis horas consecutivas.
(2) En relación ao chumbo, nas inmediacións de fontes específicas notificadas á Comisión existen valores límite distintos que
se irán reducindo é acadar o valor límite de 50 µg/m3 o 1 de xaneiro de 2010.
(3) En relación ao monóxido de carbono (CO), a media octohoraria máxima correspondente a un día escollerase examinando as
medias móbiles de 8 horas, calculadas a partir de datos horarios e que se actualizarán cada hora.

REAL DECRETO 1796/2003 (Anexo II)

Composto

Valor Obxectivo e
umbrais

Concentración

Nº
superacións
máximas

Ano de
aplicación

Ozono (O3)

Media octohoraria (4)

120 µg/m3

25 días /ano

2010

Umbral de información
(promedio diario)

180 µg/m3

-

En vigor

Umbral de alerta
(promedio horario,
durante 3h
consecutivas)

240 µg/m3

-

En vigor

(4) En relación ao ozono (O3),a media octohoraria máxima correspondente a un día escollerase examinando as medias móbiles
de 8 horas, calculadas a partir de datos horario e que se actualizarán cada hora.

P á x i n a | 24

INFORME ANUAL 2008
2008. CALIDADE DO AIRE AMBIENTE EN GALICIA

REAL DECRETO 833/1975 (Anexo II)

Composto

Valor Obxectivo e
umbrais

Concentración

Ano de
aplicación

Fluoruro de hidróxeno
(HF)

Media horaria

10 µg/m3

En vigor

Media semihoraria (5)

30 µg/m3

En vigor

Media horaria
Media semihoraria

100 µg/m3
40 µg/m3

En vigor
En vigor

Sulfuro de hidróxeno
(H2S)

(5) Media semihoraria refírese ao valor medio para un período de medida de 30 minutos de duración.

REAL DECRETO 812/2007 (Anexo I)

Composto

Valor Obxectivo (6)

Concentración

Ano de
aplicación

Arsénico (As)

Media anual

6 ng/m³

En vigor

Cadmio (Cd)

Media anual

5 ng/m³

En vigor

Níquel (Ni)

Media anual

20 ng/m³

En vigor

Benzo(α)pireno (7)

Media anual

1 ng/m³

En vigor

(6) Referente ao contido total na fracción PM10 como media durante un ano natural.

(7) Utilízase como indicador do risco canceríxeno dos HAP´s.

3.2 Obxectivos de calidade do aire para a protección da vexetación e os
ecosistemas
Ademais dos criterios e valores de protección da saúde, a lexislación establece obxectivos adicionais
para a protección da vexetación e os ecosistemas que se desenvolve segundo ao RD 1073/2002.
A localización dos puntos de mostraxe dirixidos á protección dos ecosistemas e da vexetación deben
de estar situados a unha distancia superior a 20 km das aglomeracións ou a máis de 5 km doutras
zonas edificadas, instalacións industriais ou estradas (RD 1073/2002, Anexo VIII, punto b).
Por este motivo, as medidas de calidade do aire destinadas a cumprir con estes obxectivos realízanse
en estacións situadas nas zonas rurais afastadas de núcleos urbanos. No territorio galego, existe unha
estación dedicada a este fin situada no concello de O Saviñao (Lugo).

P á x i n a | 25

INFORME ANUAL 2008
2008. CALIDADE DO AIRE AMBIENTE EN GALICIA
Esta estación pertence á Rede Española de Vixilancia da Contaminación Atmosférica Residual (ou de
fondo) para avaliar o transporte dende fontes emisoras a grandes distancias e cumprir así cos
obxectivos do programa europeo EMEP (European Monitoring Evaluation Programme).
A continuación inclúese unha táboa resumo dos valores obxectivo e límite definidos pola lexislación
aplicable para a protección da vexetación e os ecosistemas.

Táboa 2. Valores límite e obxectivo de calidade do aire. Protección da vexetación e os
ecosistemas
/REAL DECRETO 1073/2002 (Anexos I a VI)
/Composto (7)

Valor límite

Dióxido de xofre (SO2)

Media anual ou invernal

Concentración

Ano de
aplicación

20 µg/m3

En vigor

30 µg/m3

En vigor

(1 outubro- 31 marzo)
Óxidos de nitróxeno (NOx)

Media anual

(7) Para a aplicación deste valor límite tomaranse en consideración os datos obtidos nas estacións de medición
representativas dos ecosistemas protexidos, sen prexuízo, no seu caso, do emprego doutras técnicas de avaliación.

REAL DECRETO 1796/2003 (Anexo II)
Composto

Valor Obxectivo (8)

Concentración (9)

Ano de aplicación

Ozono (O3)

AOT40

18.000 µg/m3.h

2010

(calculada a partir de valores
horarios de maio a xullo)
(8) Enténdese por AOT40 (expresado en µg/m3.h) a suma da diferenza entre as concentracións horarias superiores aos 80
µg/m3 ó ao longo dun período dado utilizando unicamente valores horarios medidos entre as 08:00h e as 20:00h de Hora de
Europa Central cada día.
(9) Se as medidas de 5 anos non poden determinarse a partir dunha serie completa e consecutiva de valores anuais, os datos
anuais mínimos necesarios para verificar o cumprimento dos valores obxectivo serán aqueles correspondentes a 3 anos.
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4

Protocolo de actuación para a información á poboación

A Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible (DXCAA-CMADS) a autoridade competente no marco da Estratexia Galega
de Mellora e Control da Calidade do Aire e conforme ao prescrito no Real Decreto 1073/2002,
aprobou no ano 2007 os traballos para a elaboración dun Protocolo de Actuación para a Información
á poboación en situacións excepcionais de contaminación atmosférica (Artigo 5 e 6, RD
1073/2002).
Este Protocolo establece, polo tanto, o procedemento e o fluxo de información que seguirá a DXCAA
para informar aos diferentes organismos da Xunta de Galicia, empresas e entidades relacionadas, así
como á poboación en xeral e aos grupos de risco en particular, de sucesos puntuais de contaminación
atmosférica aguda.
Así mesmo, este Protocolo ten como obxecto a adopción dunha serie de medidas para garantir que os
valores de calidade do aire, unha vez

alcanzada unha superación, volvan a valores dentro dos

criterios normativos no menor prazo posible (RD 1073/2002, Artigo 6).
Como se ten dito, os valores límite de atención ou información non están contemplados na normativa
aplicable excepto para o caso do ozono (RD 1796/2003). Estimáronse como o 80% do valor umbral de
alerta, permitindo ás Administracións competentes activar medidas de acción de carácter
preventivo a curto prazo. Estas medidas preventivas están dirixidas ao control ou supresión de
aquelas actividades que sexan significativas na situación de risco, incluído o tráfico automobilístico,
actividades industriais, etc. (Artigo 5, RD 1073/2002).
Polo tanto, a efectos de control e xestión das situacións de risco en Galicia, defínese a seguinte
clasificación das posibles situacións en relación á calidade do aire:
•

ESTADO DE ATENCIÓN: equivale ao umbral de información á poboación no caso do ozono e ao
80% do valor umbral de alerta establecido pola lexislación para o resto de contaminantes
atmosféricos. Este estado de pre-alerta, información ou atención é representativo da
presenza na atmosfera de certa concentración dun contaminante, podendo causar efectos na
saúde das persoas, en especial nos grupos de risco sensibles (nenos, nais xestantes, anciáns e
adultos con enfermidades respiratorias e/ou enfermidades cardiovasculares).

•

ESTADO DE ALERTA: estado no que o nivel de concentración do contaminante xera un alto
risco de afección seria da saúde de toda a poboación e con maior probabilidade a dos grupos
sensibles.

Esta clasificación dos estados de risco son declarados (activación do protocolo) e suspendidos
(desactivación do protocolo) pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a partir da
información que proporcionan os rexistros das estacións de vixilancia e control dos niveis da calidade
do aire que conforman a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, tal como detalla a memoria
do Protocolo de Actuación.
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Os contaminantes e umbrais para os que a Administración galega ten a vontade explícita de informar
á poboación, seguen os criterios da normativa vixente. Partindo de tales criterios definíronse pola
Administración Ambiental Galega e para contaminante, valores umbral para información a poboación
e de alerta.

Táboa 3. Umbrais de atención e alerta incluídos no Protocolo de Actuación para a información á
poboación en situacións excepcionais de contaminación atmosférica
CONTAMINANTE

PERÍODO
MÍNIMO

UMBRAL DE ATENCIÓN
ÓU INFORMACIÓN (1)
3

Dióxido de xofre (SO2)

3 horas

400 µg/m

Dióxido de nitróxeno (NO2)

3 horas

320 µg/m3

Ozono (O3)

1 hora

180 µg/m3

Partículas (PM10)

3 horas

280 µg/m3

UMBRAL DE ALERTA
500 µg/m3
Durante tres ou máis horas
consecutivas (2)
400 µg/m3
Durante tres ou máis horas
consecutivas (2)
240 µg/m3
350 µg/m3
Durante tres ou máis horas
consecutivas (3)

(1) Estes valores do umbral de atención non se recollen na normativa aplicable, excepto para o ozono. O seu valor está
incluído no R.D. 1796/2003 como valor umbral de información á poboación. Para cubrir esta necesidade estimouse para
o resto de contaminantes como 80% do valor do umbral de alerta co obxectivo de activar medidas preventivas que
eviten chegar á situación de alerta.
(2) En lugares representativos da calidade do aire nunha área de, como mínimo, 100 km2 ou nunha zona ou aglomeración
enteira, tomando a superficie que sexa menor.
(3) Este umbral non se recolle na normativa legal vixente española, pero sí en outra normativa internacional
(Environmental Protection Agency, EPA- Code of Federal Regulations, CFR).
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Tipoloxía das fontes de emisión

5

Como parte da Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do Aire, a Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
(DXCAA-CMADS) ven implementando ferramentas que permiten identificar e adoptar estratexias de
control das fontes de emisión.
Os contaminantes atmosféricos identificados pódense clasificar en función das súas fontes de orixe ou
focos emisores. En Galicia, séguense, a todos los efectos os criterios e principios da lexislación
comunitaria en materia de calidade do aire ambiente.
Os focos de emisión máis importantes na atmosfera de orixe antropoxénica son as actividades
industriais, o tráfico rodado e as emisións domésticas ou residenciais. Á súa vez, os incendios e outros
accidentes ou incidentes, malia tratarse de sucesos puntuais, débense de considerar fontes de
emisión debido ao seu potencial efecto significativo sobre a calidade do aire.
As fontes de emisión en Galicia, pódense clasificar en 3 tipos:
−

Puntuais ou Fixas: aquelas emitidas por focos puntuais, como poden ser chemineas, típicas no
sector industrial na súa actividade habitual, ou accidentes graves nos establecementos
industriais. Inclúen as emisións domésticas ou residenciais provintes do seu consumo
enerxético para usos habituais como calefacción, auga quente sanitaria (AQS), cociña e
iluminación. Estas emisións denomínanse emisións canalizadas cando se emiten por un foco
confinado (por exemplo unha cheminea), e emisións difusas cando se emiten por venteo e
sen condución definida (por exemplo un montón de material que emite po).

−

Lineais ou móbiles: aquelas emitidas por focos en movemento, como o tránsito do tráfico
rodado, buques marítimos ou avións.

−

Heteroxéneas: son emisións máis difíciles de cuantificar e controlar. Inclúe as emisións de
sucesos como incendios e as provintes da agricultura e gandería.

O ano 2008 é o primeiro exercicio completo de entrada en vigor da lei 34/2007 do 15 de novembro,
de calidade do aire e protección da atmosfera, que ven a suplir á derrogada lei 38/72, do 22 de
decembro, de protección do ambiente atmosférico.
Neste ano, non tendo promulgado, a nivel estatal, o regulamento de desenvolvemento da devandita
lei, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible ten participado activamente con
catro vocais nos traballos que desenvolve o actual Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e
Mariño para acadar tal regulamento.
Deste xeito, Galicia participa activamente na definición do Catálogo de Actividades Potencialmente
Contaminadoras da Atmosfera (CAPCA), aportando a súa visión nos campos de traballo para axeitado
á realidade galega.
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Este catálogo será previsiblemente obxecto de publicación no ano 2009.
Por outra parte, Galicia ven traballando ao longo de todo o ano 2008 na elaboración dun conxunto de
Instrucións Técnicas que se poñen á disposición tanto dos titulares industriais, obrigados por lei ao
control de emisións, así como dos organismos de Control Autorizados (OCA´s segundo R.D. 2200/1995,
do 28 de Decembro de 1995, que aproba o Regulamento da Infraestrutura para a Calidade e a
Seguridade Industrial) no territorio da Comunidade Autónoma Galega.
Tales instrucións definen a metodoloxía, garantías de representatividade e condicións aplicables ao
control de emisións tanto con técnicas manuais como automáticas para asegurar a compatibilidade
dos resultados obtidos, proporcionar garantías de trazabilidade a patróns nacionais e europeos
recoñecidos e informar en base a valores seguros á poboación e empregar os valores de emisión tanto
a efectos de inventario como fiscais (Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica).
Por outra parte, estas instrucións permiten a supervisión efectiva dos traballos desenvolvidos polos
OCA´s en Galicia que é función asignada á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
para o campo de calidade ambiental, en cooperación coa Entidade Nacional de Acreditación (ENAC).
En concordancia tamén co prescrito pola Lei 34/2007 do 15 de novembro, de calidade do aire e
protección da atmosfera, estase a desenvolver o procedemento, de xeito coordinado coas delegacións
Provinciais e do Servizo da Inspección Ambiental de cada provincia, para a autorización,
modificación, traslado e peche de Actividades Potencialmente Contaminadoras da Atmosfera
(APCA´s) no territorio galego.
Todos estes traballos deben permitir, para as fontes de emisión que se especifican a continuación, en
cumprimento do prescrito por lei, e segundo as competencias atribuídas á Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS) na protección e mellora da calidade do aire, no eido
das emisións (con arranxo aos principios do Programa CAFE: Clean Air for Europe/ Aire Limpo para
Europa):
a) Dispoñer dun inventario de emisións realista, completo e comparable das emisións das
diferentes fontes en Galicia.
b) Coñecer, para cada fonte importante, os niveis de emisión que permitan, cando así se
precise, avaliar os riscos e presións sobre a calidade do aire en Galicia, ben por medio de
medidas fixas, ben de móbiles, medidas indicativas ou modelización matemática de
dispersión de contaminantes na atmosfera.
c) Garantir que se dispón en Galicia de Organismos de Control Autorizados (OCA´s) do máximo
nivel de competencia profesional, empregando métodos comparables que proporcionan
valores das súas estacións que son comparables con métodos de determinación indirecta
como o cálculo por balances de masas ou a estimación por medio de factores de emisión
recoñecidos ou, mesmo, a construción de factores de emisión específicos para Galicia.
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d) Fundamentar o despregamento de unha rede de control e vixilancia da calidade do aire
eficaz, custo efectiva e representativa do territorio de Galicia en base ao disposto na
Directiva marco Europea de Calidade do Aire.
Como parte das medidas de control da contaminación atmosférica producida polas distintas
actividades (Artigo 17 da Lei 8/2002), a Administración pública galega realizou unha revisión de
fontes de emisión existentes na Comunidade Autónoma e actualizouno conforme aos requirimentos da
Unión Europea e outros organismos internacionais.
Actualmente e dentro das actividades do Rexistro Galego de Emisións (REGADE) creado no ano 2007
por integración dos diferentes rexistros de emisións cos que contaba Galicia dende o ano 1988 e que
incluían as actividades do CAPCA (Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras da
Atmosfera segundo o Anexo II do Decreto 833/1975) na Comunidade Autónoma.
Así a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS) ven actualizando en
continuo o Inventario Galego de Emisións segundo a metodoloxía descrita pola EMEP/CORINAIR na
publicación Emission Inventory Guidebook (1999) e, de forma secundaria, a metodoloxía da Axencia
de Medio Ambiente Estadounidense (EPA) na súa publicación Compilation of Air Pollutant Emission
Factor: AP 42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources.
No seguinte capítulo inclúese unha análise da evolución, dende o ano 2004 ao 2007, das emisións con
orixe industrial segmentada por provincias e sectores de actividade industrial en Galicia. Así mesmo
dáse unha idea das emisións do tráfico rodado e domésticos.

5.1.1 Emisións industriais
En Galicia, as principais fontes fixas de emisión están compostas por 288 complexos industriais, dos
cales arredor do 30% están obrigadas dende o ano 2002 a cuantificar e rexistrar as súas emisións
dentro do Catálogo EPER-Galicia, integrado en EPER-España ou Rexistro Estatal de Emisións e Fontes
Contaminantes, creado mediante a Lei 16/2002, de prevención e control integrados da contaminación
(IPPC) e regulado especificamente na Decisión 2000/479/CE da Comisión do 17 de xullo de 2000
relativa á realización dun inventario europeo de emisións contaminantes (EPER). As emisións
recollidas no rexistro EPER son as emitidas á atmosfera e ás augas superficiais, derivadas da
actividade de aquelas instalacións industriais incluídas no Anexo I da Lei 16/2002.
A partir do ano 2008 (Artigo 3 do Real Decreto 509/2007) Galicia integra a información do EPER no
Rexistro E-PRTR (European Pollutants Release and Transfer Register - Rexistro Europeo de Emisións e
Transferencias de Contaminantes), adaptándose así ás disposicións comunitarias.
Os tipos de emisións e transferencias recollidas no E-PRTR son as emisións á atmosfera, á auga e ao
solo, así como as transferencias fóra do emprazamento, de residuos e contaminantes a través da
auga.
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O Rexistro PRTR xorde a partir da publicación o 4 de febreiro de 2006 do Regulamento (CE) nº
166/2006, que modifica as Directivas 91/689/CEE e 96/61/CE, e que resulta na ampliación das
competencias, dos controis realizables e da información que se vai remitir á Administración.
Como resultado deste Regulamento, a partir do ano 2008, sectores que teñen que reportar ao rexistro
E-PRTR, son:
INSTALACIÓNS INCLUÍDAS NO REXISTRO E-PRTR











Sector da enerxía
Produción e transformación de metais
Industrias mineiras
Industrias químicas
Xestión de residuos e augas residuais
Fabricación e transformación de papel e madeira
Gandería e acuicultura intensiva
Produtos de orixe animal e vexetal da industria alimentaria e de
bebidas
Outras actividades: téxtil, coiro, carbón, tratamento de
superficies con disolventes orgánicos e
construción/pintura/decapado de buques

REGULAMENTO (CE) Nº 166/2006
ACIÓNS AFECTADAS POLA LEI 16/2002

Os complexos industriais teñen de prazo ata ao 30 de marzo de 2009, para rexistrar os seus datos
sobre emisións e transferencias realizadas no ano 2008. A publicación dos datos, tras a súa revisión e
validación por parte da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible terá lugar durante
o mes de xuño de 2009, estando próximo o peche do prazo de peche de rexistro no momento da
redacción deste informe polo que os datos serán incluídos no informe do ano 2009.
A información incluída neste rexistro é de carácter público e detalla, entre outros aspectos, as
emisións á atmosfera (con un total de 91 contaminantes), considerando tanto sectores IPPC como Non
IPPC é dicir, afectados polo disposto na Lei Estatal 16/2002 de prevención e control integrados de
contaminación, e integrando tanto emisións canalizadas come difusas. Para consultar materias
relativas ao Rexistro Galego de Emisións (REGADE) recoméndase visitar a páxina web da Consellería
de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (http://medioambiente.xunta.es/eper.jsp), podendo
atoparse neste sitio toda a información complementaria da materia de emisións.
Mediante esta e outras medidas, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible no
marco da Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do Aire e co fin de protexer a saúde
humana e o medio ambiente en xeral, fai un esforzo por coñecer e controlar as emisións de
contaminantes na fonte e determinar e aplicar medidas de redución de emisións máis eficaces a nivel
local, cando tales emisións supoñan un risco para a saúde pública o medio ambiente.
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Imaxe de mostra do Rexistro Galego de emisións (REGADE) electrónico

Ademais do Rexistro europeo devandito, Galicia ten desenvolvido un activo proceso de identificación
das emisións industriais a atmosfera, así como traballos para a súa mellor cuantificación e avaliación
da potencial afección á calidade do aire ambiente. Entre tales actuacións cabe destacar con carácter
enumerativo pero non exhaustivo, as que seguen:
a) Identificación de fontes de emisión codificación e normativa sectorial, a saber:
• Grandes instalacións de combustión (GIC´s) conforme ao disposto no Real Decreto
430/2004 e ORDE ITC/1389/2008 que regula os procedementos de determinación das
emisións

(SO2,

NOX

e,

partículas)

procedentes

das

grandes instalacións de combustión, sector enerxético (centrais térmicas) e
coxeración.
• Instalacións de incineración de residuos urbanos e industriais, así como coincineración
afectados

polo

Real

Decreto

653/2003, sobre

incineración

de

residuos

e

coincineración en cementeiras como sectores potenciais.
• Actividades de tratamento térmico de subprodutos animais non destinados ao
consumo humano segundo Regulamento (CE) Nº 1774/2002 do Parlamento Europeo y
do Consello, do 3 de outubro de 2002 (DO L 273 de 10.10.2002).
b) Fontes de emisión afectadas pola normativa estatal e europea de usos de disolventes e con
limitación específica de emisión de Compostos Orgánicos Volátiles (COV´s) en determinados
usos segundo a Directiva 1999/13/CE, o Real Decreto 117/2003 e o Real Decreto 227/2006.
Para estas fontes de emisión a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
ten implantado ao longo de 2007 e 2008 un sistema de inventario, identificación, declaración
e posta en conformidade a través do portal http://medioambiente.xunta.es que é, a data
de redacción deste informe o sistema integrado mais completo que permite cumprir coas
Directivas en materia de compostos orgánicos-volátiles, en todo o Estado Español.
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No ano 2009 tense previsto complementar, en base á experiencia adquirida nos dous
primeiros anos de traballo, este sistema para automatizar na medida do posible o inventario
e posibilitar a transparencia nas declaracións destes compostos, nos termos previstos nas
Directivas e no Convenio de Aarhus, firmado por España.
c) Fontes de emisión que precisan de sistemas automáticos de medida de emisións, con arranxo
ao disposto pola normativa sectorial devandita e, en base, ao disposto pola norma UNE EN
14181:2005 e sucesivas, integrando en un proxecto único o inventario e identificación, así
como o avaliación da súa situación respecto a esta norma.

5.1.2 Emisións domésticas
As emisións domésticas, tanto pola súa ampla dispersión como polas características de clima benévolo
de Galicia con temperaturas pouco extremas e veráns suaves, non foron obxecto da atención
histórica. Por outra banda, a magnitude destas emisións suponse inferior ás emitidas polo tráfico
rodado polas estradas e as das instalacións industriais.
Dentro destas emisións inclúense as emitidas polas vivendas, locais comerciais e aquelas zonas
destinadas a usos terciarios e equipamentos que non posúen un carácter industrial. A cantidade e
composición de ditas emisións vén determinada pola súa tipoloxía (bloque vivendas, unifamiliares,
etc.) así como o seu uso (residencial, oficinas, equipamentos, etc.), e o tipo de combustible que
utilizan (electricidade, gas natural, gasóleo, etc) para os servizos de confort térmico. Estas emisións
son moi difíciles de cuantificar xa que non existen rexistros que midan especificamente os seus niveis
de emisión, nin hai obriga de medilas por lei.
A nivel local, durante o ano 2007 e 2008, os Concellos de A Coruña e Vigo como aglomeracións
principais de Galicia, cuantificaron as fontes de emisión existentes nos seus respectivos territorios,
distinguindo entre fontes fixas e móbiles, así como os xeradores de contaminacións difusas e
fuxitivas. A información recollida nestes inventarios de emisión integrouse nun Sistema de
Información Xeográfica (SIX) para facilitar a actualización, seguimento e visualización dos resultados.
Para complementar estas iniciativas a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible ten
previsto realizar a cuantificación das emisións de orixe residencial, do sector servizos e
equipamentos, en sucesivos exercicios como parte do Inventario Galego de Emisións dentro do
REGADE (Rexistro Galego de Emisións).
Para estimar as emisións domésticas a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
segue diversas metodoloxías entre das EMEP/CORINAIR, cuantificando este tipo de emisións (en
toneladas/ano) a partir dos consumos enerxéticos medios e en función do tipo de combustible
utilizado, aplicando os factores de emisión correspondentes, e de antigüidade do parque de equipos
de combustión.
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Cómpre destacar, en calquera caso que non se detectan problemas importantes por mor das
emisións, xa que as prescricións respecto as prescricións respecto tanto da autorización como das
condicións de descarga veñen reflectidas nos procesos de Licenza Municipal de Actividades por parte
do Concello, así como a autorización dos equipos e caldeiras de combustión por medio da súa
inscrición nos rexistros competencia da Consellería de Innovación e Industria.

5.1.3 Emisións do tráfico rodado
Inclúense neste apartado as emisións das principais vías de tráfico rodado que se localizan dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia. Para poder cuantificar as emisións derivadas do tráfico rodado en
Galicia ao igual que en outros sitios de Europa, pártese da seguinte información:
-

Intensidades medias diarias (IMD) nos diferentes tramos da rede viaria galega con clasificación
das vías de circulación.

-

Reparto de categorías de vehículos (lixeiros, semipesados e pesados).

-

Proporción de vehículos que utilizan gasóleo e gasolina no parque móbil galego segundo as
ventas de vehículos e os datos del Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e
Camións (ANFAC) e de matriculación na Dirección Xeral de Tráfico (DGT).

A información encóntrase dispoñible na Memoria de Tráfico das Estradas Galegas editada anualmente
pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.
Tal como se observa no Mapa de Aforos de Tráfico da Rede Autonómica de Estradas de Galicia que
acompaña á edición do ano 2007 da memoria, as maiores intensidades medias diarias (IMD) de
vehículos rexístranse nos accesos ás principais cidades galegas (A Coruña, Ferrol, Santiago,
Pontevedra e Vigo), onde se alcanzan valores de IMD superiores a 15.000 vehículos/día. Noutras
cidades con menor densidade de poboación como Lugo, Ourense, Baiona, Cangas, Boiro o Tui,
rexístranse valores de IMD de entre 10.000 e 15.000 vehículos/día.
Para evitar estas situacións de conxestión puntuais, algúns Concellos xa elaboraron Planos de
Mobilidade que inclúen iniciativas como os servizos DesprazaDOS e AparcaDOS do Concello de A
Coruña, encamiñados a fomentar o uso compartido de vehículos e aparcadoiros privados, promovendo
así un uso máis racional do transporte privado.
En sucesivos exercicios, procederase á cuantificación das emisións orixinadas polo tráfico rodado
como parte do Inventario Galego de Emisións. Para estimar estas emisións, a Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible segue a metodoloxía EMEP/CORINAIR. Para a cuantificación
deste tipo de emisións realízase unha primeira estimación dos Km/día percorridos por cada tipo de
vehículo en cada un dos tramos considerados. A estas lonxitudes percorridas débenselles de aplicar
os factores de emisión específicos para clase de vehículo e tipo de gas contaminante, utilizando
aqueles factores editados nas metodoloxías de referencia citadas anteriormente.
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O control das emisións do transito en Galicia faise, por unha parte, por medio da obriga, competencia
do Ministerio del Interior, de pasar nos prazos establecidos por lei, a Inspección Técnica de Vehículos
(ITV). Por outro, o seguimento da posible influencia do tránsito na calidade do aire faise control por
parte da Rede de Vixilancia, que proporcionan as estacións de tránsito, situadas en zonas con alta
intensidade nas estradas e rúas da principais cidades galegas. Por outro lado e a nivel europeo, tense
adaptado en Galicia e Programa Europeo EURO-4, de xeito que tanto a produción de combustible
como o seu uso nos vehículos ten que cumprir estes criterios, eliminando xofre, O3 e outros
compoñentes nas emisións dos automóbiles.

5.1.4 Portos e aeroportos
O sector do transporte de mercancías é o que presenta maior crecemento de consumo de enerxía e, á
súa vez, maior xeración de gases de efecto invernadoiro da Unión Europea.
As emisións atmosféricas dos buques de navegación marítima por exemplo, implican riscos para a
saúde humana e o medio ambiente polo seu contido en dióxido de xofre (SO2), óxidos nitrosos (NOx),
compostos orgánicos volátiles (COVs) e dióxido de carbono (CO2). Por este motivo, a Unión Europea
deseñou unha Estratexia de redución das emisións dos buques de navegación marítima co fin de
definir obxectivos, accións e recomendacións para reducir esas emisións durante os próximos dez
anos (Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello, ano 2002, volume I, 595
final).
A aviación é tamén unha das fontes de emisión de gases de efecto invernadoiro cunha importancia
que aumenta con maior rapidez. Ao tempo que baixan as emisións dos voos interiores, obsérvase un
aumento das provocadas polo transporte aéreo internacional. Dende 1990, por causa das tarifas
aéreas internacionais máis baratas (que non internalizan os custes ambientais), as emisións
producidas na UE pola aviación internacional aumentaron nun 87%.
Así e todo, Galicia conta con unha infraestrutura de tráfico aéreo reducida, nos seus 3 aeroportos,
sendo de maior importancia o tránsito marítimo tanto de fresco (pesca), como de outras mercancías.
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As principais infraestruturas son as que seguen:
TIPO DE INFRAESTRUCTURA

DENOMINACIÓN

Portos do Estado
(Interese Xeral)

Ferrol - San Cibriao
A Coruña
Vilagarcía de Arousa
Marín e Ría de Pontevedra
Vigo
Costa Cantábrica
Costa Noroccidental
Costa da Morte

Portos de Galicia

Rías Baixas (Noia, Arousa, Pontevedra e Vigo)
Costa Sudoccidental
Aeroportos Españois (AENA)

Alvedro (A Coruña)
Lavacolla (Santiago de Compostela)
Peinador (Vigo)

Cabe destacar pola súa relevancia, os resultados obtidos tralos esforzos de cooperación entre as
entidades locais e as Autoridades Portuarias e de Portos do Estado para trasladar a zonas máis
alonxadas da poboación as actividades molestas que se desenvolven dentro das súas instalacións.
Exemplos disto son: o proxecto “Medusa” do Porto de A Coruña destinado a evitar o po xerado nas
operacións de carga e descarga de carbón; e o próximo traslado aos futuros Portos Exteriores de A
Coruña e Ferrol das operacións de carga e descarga das empresas Repsol e Endesa respectivamente,
así como outras actividades deste tipo.
Neste caso, a cuantificación das emisións orixinadas polo tráfico aéreo e portuario non conta cunha
metodoloxía de referencia que presente un recoñecemento internacional. Con todo, a Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible utilizará as súas propias estimacións como parte da
elaboración do Inventario Galego de Emisións.
Tales estimacións estarán coordinadas tanto coas autoridades de Portos del Estado como con Portos
de Galicia, como organismo autónomo competente nos portos galegos que non son de interese xeral
no transito marítimo. A avaliación vai considerar a potencial influencia destas emisións tanto nos
portos e Rías Galegas como as derivadas da existencia do Corredor Atlántico, a 200 millas de cabo
Fisterra.
En idéntico sentido se vai traballar nos próximos anos cos responsables de AENA e dos Aeroportos
Galegos para tratar de cuantificar estas emisións.
No plano que sigue detállanse as situacións relativas das infraestruturas de transporte así como os
principais cidades galegas.
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Figura1. Plano de localización dos Portos e Aeroportos do Estado e as aglomeracións principais en
Galicia

FERROL

A CORUÑA

LUGO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PONTEVEDRA
OURENSE

VIGO

Portos do Estado (Portos de Interese Xeral)
Aeroportos do Estado (AENA)
Aglomeracións principais
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5.1.5 Accidentes e incidentes
Ademais de considerar as emisións xeradas que puideran ser situacións normais de operación, cabe
considerar as alteracións na calidade do aire ocasionadas en situacións de accidente ou incidente
debido á súa elevada repercusión negativa aínda que con carácter puntual. Estas situacións anormais
inclúen as emisións xeradas tralos accidentes ou incidentes de orixe industrial (por exemplo nas
instalacións reguladas nos RD 1254/1999 e RD 948/2005 de prevención de accidentes graves en
presenza de sustancias perigosas), ou as procedentes de catástrofes ou danos naturais (incendios
forestais), así como as ocasionadas por accidentes e incidentes relacionados co tráfico marítimo e
aéreo.
Estes accidentes, poden supoñer unha situación de grave risco, inmediato ou diferido, para as
persoas, os bens e o medio ambiente, no interior ou exterior do establecemento ou instalación, xa
que nel poden estar implicadas unha o varias substancias perigosas.
Por este motivo, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade puxo en marcha un
Plano de Coordinación de todas as unidades da Xunta de Galicia fronte ó posible incremento dos
niveis de partículas no aire para minimizar e avaliar os efectos do fume dos incendios (forestais e
outros) sobre a saúde pública.
Por parte da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS), tense iniciado
actuacións importantes que abranguen tanto traballos na prevención de tales situacións como
actuacións específicas cando tales situacións se teñen presentado ao longo do ano 2008.
Neste informe anual poden atoparse resultados dos incidentes acaecidos no ano e as actuacións
desenvoltas.
Por canto respecta á planificación, a CMADS lanzou en 2008 o Protocolo de Actuación para a
Información á poboación en situacións excepcionais de contaminación atmosférica que inclúe un
Protocolo de Actuación e coordinación dos traballos para garantir a protección da saúde pública e o
medio ambiente e devolver, no mais breve prazo posible, os niveis de calidade so aire a valores
conformes coa normativa vixente.
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6

Evolución das emisións industriais entre 2004 – 2007

A partir dos datos recollidos polo Rexistro Galego de Emisións (REGADE) para o ano 2007, elaborouse
un estudo comparativo da evolución das emisións de orixe industrial en Galicia utilizando datos
comprendidos entre os anos 2004 ao 2007, xa que na data de emisión deste informe anual non se ten
consolidado os datos para o ano 2008. Unha vez analizados e validados, publicarase un avance dos
datos e se incluirán no informe anual do ano 2009.
Este análise das emisións realizouse de maneira pormenorizada no verán de 2009 para cada unha do
territorio galego. Á súa vez a evolución das emisións durante o período 2004-2007 realizouse en base
á clasificación de actividades industriais do Rexistro EPER-Galicia afectadas pola Lei 16/2002 de
control e prevención integrados da contaminación (IPPC). A partir do final do ano 2007, esta
clasificación de sectores modifícase para adaptarse ao novo rexistro PRTR que o substitúe, así como
no caso de publicarse ao Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras da Atmosfera
(CAPCA) en revisión a nivel do Estado Español.
Para realizar unha análise das emisións industriais con maior cobertura engadíronselle ás emisións
recollidas no rexistro EPER devanditos, aquelas que, malia non estar incluídas neste rexistro por non
estaren recollidas no Anexo I da Lei de IPPC, realizan autocontrois e controis regulamentarios das
súas emisións (as do CAPCA citado). Todos os datos recollidos nesta análise foron validados polo
tanto, pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e considéranse datos
representativos.
A continuación inclúese unha gráfica coa evolución do total de emisións de orixe industrial
cuantificadas nas 4 provincias. Debido á diferente magnitude dos valores representados, para a
correcta visualización desta gráfica representáronse as emisións industriais da provincia de A Coruña
no eixo vertical dereito (valores de carga representados con liña azul), mentres que as emisións do
resto de provincias están referidas ao eixo vertical principal (esquerdo). Todos os valores están en
toneladas/ano.
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6.1 A Coruña
En primeiro lugar amósase un gráfico que reflicte o peso que ten cada sector (en %) respecto do total
de instalacións industriais que operan na provincia de A Coruña, atendendo á clasificación de
actividades utilizada no Rexistro EPER-Galicia. Como xa se comentou, esta análise das emisións de
orixe industrial ten en conta as emisións dos diferentes rexistros. En total, identificáronse 174
instalacións que operan na provincia de A Coruña, representando o 47,6% do total de datos é total dos
datos de emisión dispoñibles provenientes das fontes citadas.
Á clasificación por sectores do Rexistro EPER engadíronselle dúas novas categorías: produción e
transformación de madeira e outras actividades, debido á súa presenza na provincia. Cabe destacar a
ausencia de instalacións industriais en A Coruña que centren a súa actividade nos sectores téxtil,
coiro e consumo de disolventes orgánicos, atendendo ós criterios establecidos na Decisión
2000/479/CE, do 17 de xullo de 2000, relativa á realización dun inventario europeo de emisións
contaminantes (EPER).
Na categoría de outras actividades inclúense entre outras: empresas construtoras, lavandarías,
hospitais, funerarias, imprentas e outras actividades de diversa natureza.

A continuación xúntase unha gráfica coa evolución das emisións industriais orixinadas en A Coruña
durante o período 2004-2007. Como se pode observar, a tendencia que seguen as emisións dos
contaminantes atmosféricos é descendente, observándose un notable descenso nas emisións de SO2
entre os anos 2006 e 2007, principalmente por mor das melloras acadadas nos combustibles (Real
Decreto 287/2001, do 16 de marzo, polo que se reduce o contido de xofre de determinados
combustibles líquidos) e as medidas adoptadas dentro del Plan nacional de Redución de Emisións
(PNRE) de 2004, que afecta principalmente as Centrais Termoeléctricas de carbón de As Pontes e
Meirama.
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Debido á diferente magnitude dos valores representados, para a correcta visualización desta gráfica
representáronse as emisións de dióxido de xofre (SO2) referenciadas ao eixo vertical dereito (valores
de carga representados con liña vermella), mentres que as emisións do resto de contaminantes
atmosféricos están referidas ao eixo vertical principal (esquerdo). Todos os valores están en
toneladas/ano.
Polo que se refírese a aportación de cada contaminante (en %) ao total de emisións atmosféricas
avaliadas con orixe industrial na provincia de A Coruña. Observarse, a carga do dióxido de xofre (SO2)
representa case o 90% do total das emisións industriais rexistradas en A Coruña durante o ano 2007.
Este contaminante vai seguido polos óxidos de nitróxeno (NOx), monóxido de carbono (CO), partículas
e outros. Nesta categoría de outros inclúense substancias como flúor, cloruro de hidróxeno (CLH),
ácido sulfúrico (H2SO4), formaldehidos, sulfuro de hidróxeno (SH2) e compostos orgánicos volátiles
(COVs).
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Cando se estuda a evolución das emisións para cada sector pódense observar diferentes tendencias
para cada un deles. A continuación móstrase a evolución das emisións atmosféricas dos 5 sectores que
na provincia de A Coruña aportan o maior volume anual de emisións atmosféricas.
En primeiro lugar pódese observar o significativo descenso tocante a emisións totais anuais de
sectores tradicionalmente con grandes emisións como son a produción de enerxía, o refino de
petróleo e a produción e transformación de metais. Considérase que este descenso foi motivado
principalmente polos investimentos realizados nestes sectores para aplicar as mellores técnicas
dispoñibles nos últimos anos (redución de xofre nos combustibles; mellora das condicións de
combustión; sistemas de captación, etc).
Outros sectores porén, como as industrias químicas e a produción e transformación da madeira, malia
reducir as súas emisións en anos anteriores, sufriron un ascenso no último período derivado
principalmente da produción industrial, aínda que os ratios por unidade de produto se manteñan. En
último lugar cabe destacar o descenso a un ritmo case constante das emisións de contaminantes
atmosféricos das industrias agroalimentarias e explotacións gandeiras, como consecuencia da
implementación de medidas de control.

P á x i n a | 43

INFORME ANUAL 2008
2008. CALIDADE DO AIRE AMBIENTE EN GALICIA
Asemade este descenso pode ser debido á redución nos últimos anos do número total de explotacións
e ao incremento da súa capacidade de produción, favorecendo o control das emisións e a eficacia das
medidas deseñadas para tal fin.
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6.2 Pontevedra
Si se analiza en Pontevedra o peso que ten cada sector (en %) respecto do total de instalacións
industriais que operan na provincia seguindo o mesmo criterio anterior obtense o gráfico que se
reflexa nesta páxina.
Atendendo á natureza das actividades na provincia, esta clasificación engadíronselle tres novas
categorías: produción e transformación de madeira, fabricación de compoñentes para a automoción
e outras actividades. Cabe destacar a ausencia de instalacións industriais en Pontevedra que centren
a súa actividade nos sectores téxtil, coiro, carbón e xestión de residuos, segundo as categorías
establecidas na lei 16/2002 de control e prevención integrados da contaminación (IPPC), Anexo I. Na
categoría de outras actividades inclúense: empresas construtoras, fabricación e reparación de buques
e outras actividades de diversa natureza.
Novamente os datos de emisión utilizados, inclúen tanto os do EPER-Galicia e os resultantes dos
autocontrois e controis regulamentarios realizados polas instalacións non afectadas pola lei IPPC. En
total, identifícanse 134 instalacións emisoras que operan na provincia de Pontevedra, representando
o 29,9% do total das emisión rexistradas.

A evolución das emisións industriais orixinadas en Pontevedra durante o período 2004-2007, constata
que as tendencias que seguen as emisións dos distintos contaminantes atmosféricos é variable. Cabe
destacar o incremento da categoría de outros contaminantes onde se inclúen substancias como flúor,
cloruro de hidróxeno (CLH), ácido sulfúrico (H2SO4), formaldehídos, sulfuro de hidróxeno (SH2) e
compostos orgánicos volátiles (COVs).

Este incremento está posiblemente relacionado co inicio no ano 2006 das campañas de seguimento e
avaliación dos COVs en tódalas estacións da comunidade autónoma galega; é unha substancia emitida
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na manufactura de pinturas e adhesivos, labores frecuentes no sector da automoción que conta cun
importante peso no tecido industrial desta provincia. Así mesmo tamén se ten lanzado e posto en
vigor o Rexistro de COV´s segundo a Directiva 1999/13/CE do Consello do 11 de marzo de 1999
relativa á limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes
orgánicos en determinadas actividades e instalacións.

Canto ás emisións por contaminante de orixe industrial constatase en Pontevedra que os óxidos de
nitróxeno (NOx) representan un terzo das emisións totais (31%). Como era previsible, o segundo lugar
ocúpao a categoría de outros composta por varias substancias onde destacan, pola súa contribución
relativa, os compostos orgánicos volátiles (COVs), posiblemente como consecuencia da planta de
fabricación das fases finais dos vehículos, PSA Peugeot Citröen en Vigo.
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A continuación amósase a evolución das emisións atmosféricas dos 5 sectores que aportan o maior
volume anual de emisións atmosféricas na provincia de Pontevedra.
En primeiro lugar, pódese observar o significativo ascenso en canto a toneladas/ano do sector
composto por actividades relacionadas co consumo de disolventes orgánicos, neste caso vinculado
coa automoción. Este incremento, como se explicou anteriormente, está relacionado coa
intensificación no seguimento e control das emisións de COVs a partir do ano 20061. Outro sector que,
malia seguir unha tendencia estable entre os anos 2004 e 2006, presenta un significativo incremento
nas súas emisións anuais é o das industrias agroalimentarias e explotacións gandeiras, sen que existe
unha explicación clara para tal aumento mais que, novamente a mellora do inventario.

Outros sectores así e todo, como a industria mineira e os relacionados coa fabricación de papel e
cartón, malia incrementar as súas emisións en anos anteriores,

sufriron un descenso no último

período. Á súa vez, cabe destacar o descenso a un ritmo case constante, das emisións de
contaminantes atmosféricos das industrias dedicadas á produción e transformación da madeira.

1

Estas emisións xa se viñan facendo paro non estaban rexistradas nin contabilizadas completamente nos anos

previos.
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6.3 Ourense
O primeiro gráfico reflicte o peso que ten cada sector (en %) respecto do total de instalacións
industriais que operan na provincia de Ourense, con idéntica clasificación as anteriores. En total,
identificáronse 49 instalacións que operan na provincia de Ourense, representando o 12,8% do total
de datos de emisión dispoñibles provenientes das fontes citadas.
Á clasificación por sectores do Rexistro EPER engadíronselle dúas novas categorías: produción e
transformación de madeira e outras actividades debido á súa importancia relativa na provincia
(principalmente o Grupo Finsa). Cabe destacar a ausencia de instalacións industriais en Ourense que
centren a súa actividade nos sectores químicos, carbón, téxtil, coiro, consumo de disolventes
orgánicos e xestión de residuos, segundo o nomenclátor de actividades do Anexo 1 da lei 16/2002 de
control e prevención integrados da contaminación (IPPC) no seu Anexo I. Na categoría de outras
actividades inclúense: empresas construtoras, fabricantes de material para a construción e
infraestruturas relacionadas co transporte, así como outras actividades de diversa natureza.
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Polo que respecta ás emisións industriais anuais orixinadas en Ourense durante o período 2004-2007.
Obsérvanse que a tendencia que seguen as emisións dos contaminantes atmosféricos é descendente
nos casos dos óxidos de xofre (SO2), óxidos de nitróxeno (NOx) e monóxido de carbono (CO) e neutra
no caso de partículas e outras substancias.
O seguinte gráfico mostra a aportación de cada contaminante (en %) ao total de emisións
atmosféricas con orixe industrial na provincia. Como se pode observar, os óxidos de nitróxeno (NOx) e
os óxidos de xofre (SO2) representan un terzo das emisións totais (37% e 32% respectivamente). O
segundo lugar respecto do total de emisións rexistradas no ano 2007 ocúpao o monóxido de carbono
(CO) con un 21%, seguido polas partículas con un 8%.

Tralo estudio detallado da evolución das emisións atmosféricas nos 4 sectores con maior aportación ás
emisións totais anuais na provincia de Ourense, pódese comprobar que en tres deles (industrias
mineiras, produción e transformación da madeira e outras actividades), rexístrase unha evolución
descendente das emisións totais para cada ano no exercicio de 2007.
Non ocorre o mesmo co sector da enerxía, onde se observa un incremento leve das emisións totais nos
anos 2006 e 2007, debido principalmente á posta en funcionamento de novas instalacións de
coxeración, xa que nesta provincia non se desenvolven actividades relacionadas co refino de
petróleo, non de produción termoeléctrica puros (están asociados a outras actividades en réxime
especial).
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6.4 Lugo
No caso de Lugo, identificáronse 48 instalacións que operan na provincia, representando o 9,7% das
emisións rexistradas provenientes das fontes citadas.
Á clasificación por sectores do Rexistro EPER engadíronselle dúas novas categorías: produción e
transformación de madeira e outras actividades que hai na provincia. Non hai instalacións industriais
en Lugo que centren a súa actividade nos sectores químico, carbón, téxtil, coiro, fabricación de papel
e cartón, consumo de disolventes orgánicos e xestión de residuos. Na categoría de outras actividades
inclúense: empresas construtoras, fabricantes de material para a construción, mobles e outras
actividades de diversa natureza.
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A continuación amósase unha gráfica durante o período 2004-2007. Como se pode observar, a
tendencia é máis que menos constante. Unicamente no caso do monóxido de carbono vese reflectido
un incremento no ano 2006, seguido de un lixeiro descenso en 2007, que ben pode atribuírse á
variabilidade dos propios datos declarados.
Como en casos anteriores, a categoría de outros inclúe substancias como flúor (HF), cloruro de
hidróxeno (HCL), ácido sulfúrico (H2SO4), formaldehído, sulfuro de hidróxeno (SH2) e compostos
orgánicos volátiles (COVs).

Por canto respecta á aportación de cada contaminante (en %) ao total de emisións atmosféricas con
orixe industrial na provincia de Lugo. Como se pode observar, a carga en toneladas/ano de monóxido
de carbono (CO) representa o 58% do total das emisións industriais rexistradas no ano 2007, atribuíble
a actividade da empresa Alcoa Alúmino Español en Xove. Este contaminante vai seguido polos óxidos
de xofre (SO2) e os óxidos de nitróxeno (NOx) con aportacións que, sumadas, representan un terzo do
total de emisións totais (26% e 13% respectivamente).
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A evolución das emisións atmosféricas dos 4 sectores que contribúen en maior medida ás emisións
totais na provincia de Lugo, amosa unha tendencia máis que menos constante, tocante a emisións
totais anuais, do sector de produción e transformación de metais. Por el contrario obsérvese o
incremento sufrido no último ano das emisións anuais xeradas polas industrias químicas. O incremento
considérase pouco significativo en canto a toneladas/ano, tal como mostra o eixo vertical de
coordenadas (o valor anual é moi negativo).
Outras actividades como as industrias mineiras, agroalimentarias e explotacións gandeiras
nembargante reflicten unha notable flutuación das súas emisións totais anuais durante o período
2004-2007.
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7

Criterios para a difusión da información en materia de calidade do aire

7.1 Índice de calidade do aire (ICA)
Co fin de informar sobre a calidade do aire nas principais cidades galegas atendendo aos criterios
definidos pola normativa aplicable (lei 8/2002 de protección do ambiente atmosférico de Galicia),
dende o 27 de xuño de 2007, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible puxo a
disposición da poboación, información en tempo real dos valores do Índice de Calidade do Aire (ICA).
O ICA pondera os contaminantes medidos nas estacións urbanas (dióxido de xofre, dióxido de
nitróxeno e óxidos de nitróxeno, monóxido de carbono, partículas e ozono), asignando a cada cidade
o valor do índice máis desfavorable do contaminante mais elevada.
O ICA é un valor adimensional (non tén unidades) que está calculado a partir dos máximos rexistrados
para cada contaminante, estación e cidade, multiplicado por un factor extraído da lexislación
vixente. Este valor compárase cunha escala cuantitiva de 0 a 150 (mellor segundo a calidade do aire
notada por un valor de cero, e peor condición con 150), que se traduce finalmente nun código de
cores facilmente interpretable polos cidadáns.
Dende o ano 2007 na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible,
publícanse

diariamente

os

valores

do

ICA

para

as

7

estacións

urbanas

(http://aire.medioambiente.xunta.es) estando a disposición de todos os cidadáns. Deste xeito, cada
estación pode presentar un dos seguintes valores diarios do ICA:
Excelente

Bo

Mellorable

Mala

Os parámetros que se amosan son os seguintes para cada cidade:


ICA onte: Reflicte a situación da calidade do aire do peor caso posible nas 24 horas do día
anterior.



Contaminante

Responsable:

amosa

o

contaminante

responsable

desa

situación

de

contaminación do aire.


ICA hoxe: é a evolución do índice de calidade do aire de hoxe (actualizado cada hora) fronte
ao “ICA onte”.

O ICA está determinado polas peores condicións posibles, de tal modo que se o índice nunha cidade é
excelente, pódese traducir en que as concentracións máis altas dos contaminantes foron moi baixas.
Cando o ICA presenta a condición de "mellorable" é cando se ten superado un valor límite lexislado.
Neste último caso, e cando o ICA é “malo”, indícase que contaminante é o responsable desa situación
de contaminación do aire para que a poboación poida tomar medidas anuais das que dende
Administración se poidan tomar.
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7.2 Zonas de calidade do aire (ZCA)
A calidade do aire nun territorio determinado vén dada pola distribución xeográfica das fontes de
emisión, as cantidades de contaminantes emitidas, os procesos fisicoquímicos que se producen na
atmosfera, a climatoloxía e a orografía, que condicionan os procesos de dispersión e transporte das
substancias contaminantes.
Consonte o actual marco normativo sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiental definida
pola Directiva 96/62/CE e o RD 1073/2002 (Artigo 3b), o territorio en Galicia delimitouse e
clasificouse en zonas e aglomeracións, atendendo á calidade do aire ambiente e ao subministro de
información ao público. Esta clasificación realizouse no ano 2003.
Desta maneira definíronse zonas de comportamento homoxéneo no tocante á dispersión de
contaminantes atmosféricos, co fin de poder establecer áreas comúns de potencial presenza de
situacións de risco, podendo definir un plano de actuacións específico para cada unha delas. Estas
zonas e aglomeracións denomináronse Zonas de Calidade do Aire (ZCA).
No momento de redactar o presente informe, a zonificación atópase en período de revisión,
prevéndose súa aprobación definitiva para finais de 2009. A nova zonificación obxecto elaborouse a
partir da delimitación, no territorio galego, de áreas con maior potencialidade de contaminación do
aire en función dos condicionantes considerados (xeografía, clima e distribución da poboación), así
como a presenza de focos emisores e partindo do Inventario de Emisións.
Esta zonificación mellorada esta baseada na experiencia acumulada no marco da Estratexia de
Mellora da Calidade do Aire en Galicia e o Protocolo de Actuación para a información da poboación en
situacións excepcionais de contaminación atmosférica.
Malia non se atopar aínda aprobada no momento de redacción do presente anuario, achégase a
continuación unha táboa e un plano con coa nova zonificación de adianto.
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Táboa 4. Nova proposta de Zonas de Calidade do Aire (ZCA) de Galicia
ZONAS DE CALIDADE DO AIRE (ZCA) DE

ZONAS DE CALIDADE DO AIRE (ZCA) DE GALICIA

GALICIA
Tipoloxía

Denominación zona

Tipoloxía

Denominación zona

A Coruña

Zona 1

Eume- As pontes

Ferrol

Zona 2

Coruña- Betanzos

Santiago de Compostela

Zona 3

Fisterra- Terra de Soneira

Lugo

Zona 4

Santiago- Noia

Ourense

Zona 5

Rías Baixas

Pontevedra

Zona 6

Lalín- Terra Chá

Vigo

Zona 7

Alta montaña- Ancares

Zona 8

A Limia- Terra de Celanova

Zona 9

Valdeorras- Viana

Aglomeracións

Figura 2. Plano provisional de situación da nova proposta das Zonas de Calidade do Aire (ZCA) de
Galicia (pendente de aprobación definitiva, revisión Decembro 2008).
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7.3 Zonas de protección para a vexetación ou ecosistemas
Tal como se definiu nos anteriores apartados, ademais de existir valores obxectivo e límite para a
protección da saúde das persoas, tamén están contemplados na normativa vixente (RD 1073/2002 e
RD 1796/2003), valores para a protección da vexetación e/ou os ecosistemas.
Para identificar os lugares máis susceptibles ou vulnerables tocante á protección da vexetación e os
ecosistemas fronte á contaminación atmosférica, tómanse como referencia aqueles espazos definidos
pola Lei 9/2001, de conservación da natureza. Nesta lei defínense como espazos naturais protexidos,
aqueles espazos que conteñan elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou
singularidade, tanto debido á acción e evolución da natureza, como derivados da actividade humana
(Artigo 8).
Mediante o Artigo 10 desta lei créase a Rede Galega de Espazos Protexidos, na que estarán
representados os principais ecosistemas, paisaxes ou hábitats galegos que conteñen as áreas
necesarias para asegurar a súa conservación e representa máis do 12% da superficie do territorio da
Comunidade Autónoma galega.
Dentro desta Rede Galega de Espazos Protexidos están incluídos os espazos pertencentes á Rede
Europea Natura 2000, creada en virtude do disposto pola Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación
dos hábitats naturais e a flora e fauna silvestres (Directiva Hábitats).
Esta rede está composta polos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), ata a súa transformación en
Zonas Especiais de Conservación (ZEC) e inclúe ademais as Zonas de Especial Protección para as Aves
(ZEPA), que se xestionarán tendo en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como as
particularidades rexionais e locais. As ZEPA desígnanse de acordo coa Directiva 79/409/CEE (Directiva
Aves), relativa á conservación das aves silvestres.
Nas zonas ZEPA deberanse adoptar medidas axeitadas para evitar o deterioro dos hábitats, así como
as alteracións que repercutan sobre as especies. Na actualidade a rede de ZEPAs en Galicia está
composta por 14 zonas cunha superficie total de 71.579 ha.
Entre as medidas de protección, polo tanto, inclúese a protección da calidade do aire, garantindo así
unha axeitada conservación de, tanto as especies como os hábitats que contén a Rede Galega de
Espazos Protexidos.
A figura que segue identifica a distribución das áreas protexidas de Galicia.
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Figura 3. Plano da Rede Galega de Espazos Protexidos

LENDA
Parque Nacional Illas Atlánticas
Parques Naturais
Monumentos Naturais
Humedais protexidos
ZEPA
LIC
Concellos
Provincias
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8

Descrición da Rede Galega de Vixilancia da Calidade do aire

A Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire creouse co fin de dar cumprimento ao establecido na
Lei 8/2002 de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia (Artigo 9, puntos 1 ao 6) no relativo á
avaliación e protección da calidade do aire.
Nos últimos anos a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire sufriu melloras continuas,
encamiñadas a cubrir o máximo do territorio galego e a mellorar a precisión e resolución dos seus
rexistros, ata alcanzar no ano 2008 a disposición que se describe neste apartado.
O principal obxectivo desta rede é obter datos representativos ao longo do día sobre diferentes
contaminantes atmosféricos, co fin de poder avaliar a calidade do aire nas cidades e o seu entorno,
en todo o territorio galego. A información das diferentes estacións da Rede de Vixilancia da Calidade
do Aire, verifícase e interprétase para sometela posteriormente ao tratamento estatístico necesario
para cumprir cos requisitos establecidos polas Directivas, normativa española e Convenios
internacionais existentes ao respecto.
Os datos das estacións de medida, en colaboración cos datos meteorolóxicos rexistrados en Galicia
(MeteoGalicia, AEMET, etc.) servirán tamén nun futuro para levar a cabo novos modelos de simulación
de contaminantes atmosféricos, que permitan mellorar a obtención de datos representativos da
calidade do aire.
Como se detalla a continuación, a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire componse de
estacións de control fixas e móbiles. Esta rede pode dividirse á súa vez en tres subredes en función da
natureza das emisións que trata de vixiar: urbanas, industriais e residual (ou de fondo).
O plano que segue ilustra a localización da totalidade de estacións que conforman a Rede Galega de
Vixilancia do Aire no ano 2008.
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Figura 4. Plano de localización da Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire.
Ano 2008

Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire da en zonas urbanas
Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire en zonas de actividade industrial
Rede Española de Vixilancia da Contaminación Atmosférica Residual
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8.1 Estacións Fixas
As estacións fixas da Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire recollen datos a cerca do estado
da calidade do aire cada 5 minutos, polo que no intervalo dunha hora disponse de 12 datos, cos que
se realiza o promedio dos valores. Os boletíns estatísticos con información agregada a cerca destes
parámetros poden consultarse dende o ano 2008 na páxina web da Dirección Xeral de Calidade e
Avaliación

Ambiental

da

Consellería

de

Medio

Ambiente

e

Desenvolvemento

Sostible

(http://aire.medioambiente.xunta.es).
Os parámetros que se analizan nestas estacións son o dióxido de xofre (SO2), dióxido de nitróxeno
(NO2), monóxido de nitróxeno (NO), óxidos de nitróxeno totais (NOx), partículas en suspensión totais,
partículas menores de 10 µm. (PM10), partículas menores de 2,5 µm (PM2,5), sulfuro de hidróxeno
(H2S), ozono (O3) e fluoruro de hidróxeno (HF).

8.1.1 Estacións Rede Española de Vixilancia de Contaminación Residual
No concello de O Saviñao (Lugo) sitúase unha estación pertencente á Rede Española de Vixilancia da
Contaminación Atmosférica Residual, ou de fondo, que pretende satisfacer os obxectivos dos
programas EMEP (European Monitoring Evaluation Programme) e CAMP (Comprehensive Atmospheric
Monitoring Programme) pertencentes aos Convenios Internacionais de Oslo e Paris. Toda a
información relativa ao programa EMEP pódese consultar na súa páxina web (http://www.emep.int/).
No momento de redacción do presente informe anual, os datos da estación de O Saviñao atópanse en
proceso de validación. Unha vez sexan aprobados pola Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible serán postos a disposición pública como anexo a este informe.
Esta Rede vixía os niveis troposféricos de contaminación atmosférica residual ou de fondo, é dicir
distinta da das zonas urbanas, co fin de estudar os seus efectos sobre o medio ambiente e protexelo.
Con isto preténdese determinar os niveis de contaminación de fondo nunha rexión e avaliar o
transporte dende fontes emisoras a grandes distancias.
Os parámetros que se analizan nestas estacións son o dióxido de xofre (SO2), dióxido de nitróxeno
(NO2), óxidos de nitróxeno totais (NOx), partículas menores de 10 µm. (PM10), partículas menores de
2,5 µm (PM2,5), sulfuro de hidróxeno (H2S) e ozono (O3).

Táboa 5. Descrición da Rede Española de Vixilancia da Contaminación Atmosférica Residual en
Galicia
REDE DE CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA RESIDUAL (DE FONDO)
nome da subrede
EMEP

nome estación

lonxitude

latitude

concello

O Saviñao

07.42.17.W

42.38.05.N

O Saviñao
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8.1.2 Estacións Rede de Vixilancia en Zonas Industriais
A Rede Galega de Calidade do Aire conta con 69 estacións fixas de tipo industrial, que dispoñen de
conexión en tempo real coa Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS). A
distribución desta rede de vixilancia presenta unha concentración de estacións en zonas
industrialmente densas.
Esta rede foi a primeira en instalarse e está xestionada polas empresas asociadas a cada estación en
cooperación coa CMADS.
A nomenclatura, coordenadas e municipios nos que vixía a calidade de aire nas zonas industriais
resúmense na táboa que segue:
Táboa 6. Descrición da Rede de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais
REDE DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS
nome da subrede

ALCOA (A CORUÑA)

ALCOA (S. CIPRIÁN)

CEMENTOS COSMOS

C.T. AS PONTES

C.T. MEIRAMA

nome estación

A Grela

lonxitude

latitude

concello

08.25.29.W

43.21.15.N

A Coruña

Pastoriza

08.28.19.W

43.20.07.N

Arteixo

A Barxa
A Regueira

07.28.48.W
07.29.52.W

43.41.54.N
43.40.40.N

Xove
Xove

Río Cobo
Veiga, a

07.25.55.W
07.26.48.W

43.41.04.N
43.41.40.N

Cervo
Cervo

Xove
NNW

07.30.22.W
07.27.07.W

43.41.17.N
42.43.34.N

Xove
Sarria

Sur
Bemantes

07.26.58.W
08.10.50.W

42.42.55.N
43.20.15.N

Sarria
Miño

Capelada
Condomiñas

07.57.00.W
07.33.30.W

43.41.00.N
43.35.45.N

Cedeira
Viveiro

Curuxeiras
Fraga do Eume

07.38.55.W
08.02.30.W

43.29.23.N
43.24.16.N

Muras
Monfero

Fraga Redonda
Furado

07.59.20.W
08.03.10.W

43.24.20.N
43.29.21.N

As Pontes
San Sadurniño

Louseiras
Magdalena

07.44.25.W
07.50.50.W

43.32.10.N
43.27.00.N

Muras
As Pontes

Mourence
Pena Feixa

07.41.35.W
07.59.55.W

43.18.46.N
43.20.02.N

Vilalba
Monfero

Recemel
Taboada

07.55.45.W
08.05.46.W

43.30.31.N
43.24.03.N

Somozas
Monfero

Vilanova
Marraxón (*)

08.01.43.W
7,50,24 W

43.33.16.N
43,28,15,N

San Sadurniño
As Pontes

Maciñeira (*)
A cabana (*)

7,55,5,W
8,15,44W

43,26,43N
43,29,34N

As Pontes
Ferrol

Cerceda
Galegos

08.28.07.W
08.20.02.W

43.11.09.N
43.02.47.N

Cerceda
Frades

Mesón
Paraxón

08.21.25.W
08.11.18.W

43.09.35.N
43.10.26.N

Carral
Cesuras

San Vicente de Vigo

08.19.02.W

43.14.06.N

Cambre
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REDE DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS
nome da subrede

lonxitude

latitude

concello

Sobreira
Vilagudín

08.25.35.W
08.29.41.W

43.02.02.N
43.05.42.N

Ordes
Ordes

Xalo
Armentón

08.24.12.W
08.31.24.W

43.13.19.N
43.18.00.N

Carral
Arteixo

Bordeiras
Lañas

08.27.55.W
08.31.08.W

43.19.59.N
43.17.43.N

Arteixo
Arteixo

Paiosaco
Sorrizo

08.33.18.W
08.34.18.W

43.15.35.N
43.18.17.N

Laracha
Arteixo

Fenosa
Finca miguel

07.00.25.W
06.59.18.W

42.25.23.N
42.25.28.N

O Barco
O Barco

Galiñas
Estación1 (este)

06.59.46.W
08.44.13.W

42.25.30.N
42.12.37.N

O Barco
Vigo

Estación 2 (oeste)
Areeiro

08.44.49.W
08.40.13.W

42.12.10.N
42.24.17.N

Vigo
Pontevedra

Campelo
Escola naval

08.40.25.W
08.42.29.W

42.26.03.N
42.23.41.N

Poio
Marín

Fadibón
Grixa

09.09.28.W
09.10.10.W

42.56.53.N
42.57.08.N

Cee
Cee

Raxo
Anseán

09.10.06.W
09.05.33.W

42.57.02.N
42.58.00.N

Cee
Dumbría

Logoso
Paradela

09.03.54.W
09.03.50.W

42.58.40.N
43.00.03.N

Dumbría
Dumbría

Sabón
Suevos

08.30.07.W
08.29.00.W

43.19.27.N
43.20.28.N

Arteixo
Arteixo

Bar García

08.29.51.W

42.54.56.N

Santiago

Campo de fútbol

08.30.01.W

42.54.36.N

Santiago

Terra de Trasancos

08.11.10W

43.30.53.N

Narón

REPSOL

Arteixo
Pastoriza

08.29.31.W
08.28.19.W

43.18.27.N
43.20.07.N

Arteixo
Arteixo

SGL CARBÓN

Horreo (*)
A Grela

08.30.20.W
08.25.29.W

43.18.08.N
43.21.15.N

Arteixo
A Coruña

Buscas
Cendón

08.21.08.W
08.30.42.W

43.06.59.N
43.15.23.N

Ordes
Laracha

Montexalo
Rodís

08.24.50.W
08.32.43.W

43.12.13.N
43.08.51.N

Cerceda
Cerceda

C.T. SABÓN

CEDIE, S.A.

CITROËN

ENCE, S.A.

FERROATLÁNTICA (CEE)

FERROATLÁNTICA
(DUMBRÍA)
FERROATLÁNTICA (SABÓN)
FINSA
MATERIALES DEL
ATLÁNTICO

SOGAMA

nome estación

(*) Novas estacións postas en funcionamento operativo a longo do ano 2008.
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Estación Fadibón (Cee)

Estación CEDIE (O Barco)

Estación Bemantes (Miño)

Estación Río Cobo (Cervo)

Os parámetros que se analizan nestas estacións correspóndense coas emisións características de cada
foco industrial ao que están asociadas.
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8.1.3 Estacións da Rede de Vixilancia en zonas urbanas
Complementariamente á Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire en zonas industriais, a
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS) incorpora no ano 2005, 6 novas
estacións para vixiar e avaliar a calidade do aire no entorno urbano das súas 6 principais cidades: A
Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo. No segundo semestre de 2007, decídese instalar
unha nova estación na cidade de Ferrol.
Durante o segundo semestre do ano 2008 incorporáronse tamén outras 4 novas estacións en as
seguintes poboacións: “San Caetano” (Santiago de Compostela),

“Colexio Fogar” (Vigo), “Lugo

Fingoi” (Lugo) e “A Torre” (A Coruña).
Táboa 7. Descrición da Rede de Vixilancia da calidade do aire en zonas urbanas
REDE DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS URBANAS
nome da subrede

Rede Urbana

nome estación

lonxitude

latitude

concello

A CORUÑA (CORLAB-1)

08.25.08.W

43.22.04.N

A Coruña

A TORRE (*)

08.24.33.W

43.22.58.N

A Coruña

FERROL

08.14.29.W

43.28.50.N

Ferrol

LUGO FINGOI (*)

07.33.86.W

42.59.53.N

Lugo

OURENSE

07.52.37.W

42.21.07.N

Ourense

COMPOSTELA

08.33.33.W

42.52.33.N

Santiago

SANTIAGO

08.33.06.W

42.52.25.N

Santiago

SAN CAETANO (*)

08.31.51.W

42.53.16.N

Santiago

PONTEVEDRA

08.39.25.W

42.25.19.N

Pontevedra

COLEXIO FOGAR (*)

8.42.48.W

42.13.33.N

Vigo

VIGO

08.44.31.W

42.13.09.N

Vigo

(*) Novas estacións postas en funcionamento operativo a longo do ano 2008.

Estación Corlab-1 (A Coruña)

Estación Pontevedra (Pontevedra)
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Estación Ferrol (A Coruña)

Estación Vigo (Pontevedra)

8.1.4 Outras estacións
No territorio galego existen, ademais destas, outras estacións que controlan a calidade do aire,
dependentes doutros organismos públicos e privados. A Universidade de A Coruña por exemplo, conta
con estacións de medición que recollen datos da calidade do aire que son posteriormente utilizados
en proxectos de investigación, mais non se empregan a efectos de información á poboación.
A xestión da calidade do aire é tamén unha prioridade dentro da política ambiental municipal, polo
que algúns concellos, como nos casos dos municipios de A Coruña e Ourense, contan coas súas propias
estacións de medida da calidade do aire. O concello de A Coruña ten en funcionamento 2 estacións
automáticas

urbanas:

Santa

Margarida

e

Pablo

Iglesias.

Na

súa

páxina

web

municipal

(http://www.coruna.es/) publica informes e gráficas con periodicidade semanal e mensual cos
valores dos contaminantes avaliados. O Concello de Ourense á súa vez, vixía o estado da calidade do
seu aire como parte dos obxectivos de mellora recollidos na súa Axenda 21, coa axuda dunha estación
de medida.
Outras estacións de carácter privado son aquelas situadas nos Portos do Estado en A Coruña e Vigo,
destinadas á vixilancia da calidade do aire no entorno portuario e tamén de carácter local.
Os valores de calidade do aire ambiente rexistrados nestas outras redes no ano 2008 non se
incorporaron ao Sistema de Información da Rede da Calidade do Aire de Galicia, polo que non se
tiveron en conta á hora de elaborar o presente informe.
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8.2 Estacións móbiles
As estacións móbiles de control da calidade do aire permiten avaliar en tempo real os niveis dos
principais contaminantes en calquera punto do territorio galego.
Durante o ano 2008, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental dispuxo de 3 unidades
móbiles de control da calidade do aire ambiente e unha unidade móbil mixta de control das
emisións/calidade do aire ambiente, preparadas para responder ante calquera evento de
contaminación atmosférica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Estación Móbil

Estación Móbil autopropulsada

Estas unidades dispoñen de sensores automáticos que miden de continuo os seguintes parámetros:
SO2, H2S, NO, NO2, NOx, CO, O3, partículas en suspensión (PM10 e PM2,5), benceno, tolueno e xileno, así
como diversos parámetros meteorolóxicos (temperatura, dirección e velocidade do vento,
pluviosidade, presión atmosférica, humidade relativa e radiación solar).
Complementariamente ás unidades móbiles disponse de métodos de captación de metais pesados e
hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) e compostos orgánicos volátiles (VOCs) no aire ambiente,
para a posterior cuantificación polo Laboratorio de Medioambiente de Galicia (LMAG), xestionado
pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.
Estas estacións contan cun sistema de adquisición de datos que recolle, xestiona e transmite a
información ao Centro de Proceso de Datos (CPD), proporcionando información en tempo real á
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, utilizada como base para o cálculo dos
datos promedios horarios e diarios.
Os equipos empregados e os seus límites de detección, así como os métodos automáticos e técnicas
de análise de contaminantes en inmisión, descríbense no seguinte cadro:
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Contaminante

Método

Límite de detección
3 µg/m3N / 2 µg/m3N

SO2/ SH2

Fluorescencia Ultravioleta

NO/NO2/NOx

Quimioluminiscencia

CO

Infravermellos non dispersivo

O3

Fotometría ultravioleta

2 µg/m3N

PM10/PM2,5

Gravimetría/Scattering

-

Benceno/Tolueno/Xileno Cromatografía de gases

-

2 µg/m3N
0,1 mg/m3N

As unidades móbiles dispositivos utilízanse para complementar a actual rede de estacións fixas, sendo
de grande utilidade para realizar actuacións concretas de medición en calquera punto da rexión en
situacións de accidentes ou incidentes singulares, permitindo á súa vez a toma de mostras de
contraste e medidas en zonas “ocas” para a súa posterior comparación co resto das estacións que
compoñen a Rede de Vixilancia.
Estas estacións utilizouse tamén como medida de control ante situacións excepcionais, por exemplo
no caso dos incendios ou accidentes co fin de controlar a calidade do aire e constatar a existencia de
superacións que puidesen poñer en perigo a saúde da poboación.
Á súa vez, co obxectivo de garantir a calidade dos datos xerados polas unidades móbiles de control da
calidade do aire ambiente e proporcionar trazabilidade ás súas medicións, dende inicios do ano 2000
a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS) participa en exercicios de
intercomparación con organismos de recoñecido prestixio en materia de medicións de calidade do
aire e especificamente coa Rede Nacional, coordenada polo Instituto de Saúde Carlos III (Ministerio de
Sanidade).
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9

Resultados Calidade do aire ambiente ano 2008 en Galicia

Ao longo do ano 2008 os datos recollidos de todos os contaminantes atmosféricos cumpriron a
normativa en todas as estacións da Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, tanto nas
urbanas e industriais.
Como se pode ver neste capítulo, nas 11 estacións urbanas onde se avaliou a calidade do aire (A
Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense) rexistráronse niveis
inferiores aos valores límite dos contaminantes regulados, cumpríndose polo tanto, coa lexislación en
materia de calidade do aire para á protección da saúde da poboación ao longo do ano 2008.
Unicamente se superou un número de veces superior ao permitido o valor límite diario para o PM10 en
unha ocasión, na estación urbana de Corlab (A Coruña), rexistrando en 46 ocasións unha
concentración por enriba de 50 µg/m3, cando o número de superacións máximas permitidas pola
lexislación para o ano 2008 foron 35 veces/ano.
Non obstante, cabe anotar que co fin de poder avaliar correctamente a representatividade destas
superacións recollidas nas estacións urbanas se deberá de dispoñer da información pendente de
publicación polo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño coa determinación da
magnitude dos episodios naturais de intrusión de po africano ocorridos ao longo do ano 2008 en
Galicia e que puidesen influír na superación destes valores.
Por outra banda, ningunha estación da rede de vixilancia da calidade do aire en zonas industriais
superou os valores límite durante máis ocasións das permitidas pola lexislación nun ano. Porén si que
tiveron lugar superacións en casos puntuais que deberán de ser correctamente avaliadas e
controladas, para evitar e minimizar o risco de posibles superacións no futuro.
Por mor disto, e co fin de identificar estas situacións nas que se require a atención da Administración
por existir un risco de superación dos valores límite, así como nos casos nos que xa se rexistrou
algunha superación puntual, emprégase o seguinte código de cores nas táboas de resultados:

Situacións de calidade do aire boa, onde non se require ningunha atención.
Situacións de calidade do aire con baixo risco de superación das
condicións recollidas na lexislación pero que requiren dalgunha atención.
Situacións de calidade do aire con alto risco de superación das
condicións recollidas na lexislación pero que requiren dalgunha atención.
Situacións de calidade do aire con superación das condicións recollidas na
lexislación que necesitan dun Plan de Actuación.
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Atendendo a esta clasificación, a Administración galega deseñou planos de acción de carácter
preventivo ou corrector de distinta intensidade, facilitando a adopción de medidas de control ou
supresión de actividades que teñen un efecto significativo sobre as situacións de risco, incluído o
tráfico automobilístico.
No seguinte capítulo do presente Informe inclúese unha relación das actuacións levadas a cabo pola
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible no ano 2008 para a mellora da calidade
do aire, así como algunhas das previstas para o próximo ano 2009.

9.1 Dióxido de xofre (SO2)
O dióxido de xofre é un gas incoloro non inflamable, de cheiro forte e irritante en altas
concentracións (> 3ppm). Este gas orixínase principalmente na combustión de carburantes con certo
contido de xofre, na produción de enerxía, certos procesos industriais, tráfico rodado e algúns
sistemas de calefacción domésticos (gasóleo).
Como se cita anteriormente, os valores límite marcados pola lexislación para a protección da saúde
das persoas son os que seguen:

REAL DECRETO 1073/2002 (Anexos I a VI)
Composto

Dióxido
de
xofre (SO2)

Valor límite e umbral de
alerta para a protección
da saúde humana
Media horaria

Concentración

Nº superacións
máximas

Ano de
aplicación

350 µg/m3

24 veces/ano

En vigor

3

Media diaria

125 µg/m

3 veces/ano

En vigor

Umbral de alerta (*)

500 µg/m3

-

En vigor

(*) Umbral de alerta debe de ser rexistrado durante 3 horas consecutivas en área representativa de 100 km2 ou zona ou
aglomeración enteira, tomando a superficie que sexa menor.

Os resultados resúmense a continuación atendendo aos criterios legais de avaliación para o dióxido
de xofre e a clasificación de códigos de cores descrita. Preséntanse separadamente para as estacións
urbanas e industriais.
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Coruña
Ferrol
Compostela
Lugo
Lugo Fingoi
Ourense
Pontevedra
Vigo- Coia
Colexio Fogar

Nome ZCA

ES1201 A Coruña
ES1202
Ferrol
ES1203 Santiago
ES1204
Lugo
ES1204
Lugo
ES1205 Ourense
ES1206 Pontevedra
ES1207
Vigo
ES1207
Vigo

9,85
6,38
8,69
8,34
6,93
6,85
5,03
5,55
2,43

Media
Anual
(µ
µg/m3)

334
342
318
167
146
290
300
320
85

Nº
Datos

91,26
93,44
86,89
45,63
39,89
79,23
81,97
87,43
23,22

%
Datos

10,12
7,52
9,62
S.D.
S.D.
6
6,22
6,19
S.D.

Media
Período
Invernal
(µ
µg/m3)

181
169
161
S.D.
S.D.
157
156
173
S.D.

Nº
Datos

98,91
92,35
87,98
S.D.
S.D.
85,79
85,25
94,54
S.D.

%
Datos

25
17
17
17
13
14
20
14
7

(µ
µg/m3)

(µ
µg/m3)

39
22
22
22
21
20
32
22
17

Percentil
99,2
Diario

Percentil
99,7
Horario

Ningunha

Superacións
valor límite
horario

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS URBANAS

Ningunha

Superacións
valor límite
diario

Ningunha

Superacións
umbral alerta

calidade do aire ambiente para a protección da vexetación e os ecosistemas.
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baixo en comparación co valor límite aplicable (20 µg/m3), aínda que todas as estacións urbanas cumpre as condicións necesarias para o rexistro da

Así mesmo o dato promedio do período invernal (1 de outubro ao 31 de marzo) que avalía a calidade do aire para a protección da vexetación, resulta

pola lexislación aplicable.

Tal como mostra a táboa adxunta, durante o ano 2008 en ningún caso se superaron os valores límite horarios, diarios e o umbral de alerta marcados

comezaron a funcionar a finais do ano 2008.

funcionar no segundo semestre de 2008. Non hai datos para as estacións San Caetano (Santiago de Compostela) e A Torre (A Coruña) xa que estas

23,22% respectivamente). Isto é debido a que a estación de Lugo tivo problemas técnicos e as estacións de Lugo Fingoi e Colexio Fogar comezaron a

Cabe destacar o baixo número de datos diarios rexistrados durante o ano 2008 nas estacións de Lugo, Lugo Fingoi e Colexio Fogar (45,63%; 39,89% e

S.D. Sen datos

Denominación
estación

Código
ZCA

SO2

Táboa 8. Datos para SO2 da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas urbanas
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Alcoa (S. Ciprián) Río Cobo

Alcoa (S. Ciprián) Xove

ES1215 A Mariña

ES1215 A Mariña

Paraxón
Arteixo
Pastoriza

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T.Meirama

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T.Meirama

Repsol

Repsol

ES1217 Arteixo

ES1217 Arteixo

3,32

8,75

2,53

7,37

9,11

5,82

6,46

3,28

4,06

4,08

3,40

3,35

8,40

7,03

5,29

S.D

S.D

302

364

358

351

351

351

362

360

364

354

361

343

362

361

357

357

331

82,51

99,45

97,81

95,90

95,90

95,90

98,91

98,36

99,45

96,72

98,63

93,72

98,91

98,63

97,54

97,54

90,44

3,48

9,28

2,85

6,46

9,57

5,34

5,63

3,49

4,76

3,61

3,55

3,45

8,16

9,66

5,91

3,86

7,38

122

180

178

178

171

179

179

181

181

180

178

176

179

179

179

176

169

67,40

99,45

98,34

98,34

94,48

98,90

98,90

100

100

99,45

98,34

97,24

98,90

98,90

98,90

97,24

93,37

Nº
%
Datos Datos

31

153

35

41

98

107

163

13

21

25

17

16

105

40

33

12

49

Percentil
99,7
Horario

14

69

15

28

43

44

83

9

14

13

10

7

37

15

22

6

15

Percentil
99,2
Diario

2
Ningunha

Ningunha

1

9

Ningunha

Superacións
valor límite
horario

Ningunha

1

Ningunha

Superacións
valor límite
diario

Ningunha

Superacións
umbral
alerta

semestre do ano 2008.
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Cabe destacar o menor número de datos rexistrados durante o ano 2008 na estación Hórreo de Repsol (82,51%) xa que a funcionar no primeiro

Hórreo

Cerceda

ES1217 Franxa Ordes-Eume II C.T.Meirama

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T.Meirama

Mourence

Louseiras

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T. As Pontes
Vilagudín
S. Vicente de
Vigo

Fraga Redonda

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T. As Pontes

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T. As Pontes

Magdalena

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T. As Pontes

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T. As Pontes

Bemantes

ES1216 Franxa Ordes-Eume II C.T. As Pontes

Vilanova

Citröen

C. T. As Pontes

ES1208 Ferrolterra-Ortegal

Oeste Estación 2
Este - Estación
1

ES1207 Vigo

Citröen

Nome Subrede

ES1207 Vigo

Nome ZCA

Nº
%
Datos Datos

Media
Período
Invernal
(µ
µg/m3)

Media
Anual
(µ
µg/m3)

Código
ZCA

Denominación
estación

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS

SO2

Táboa 9. Datos para SO2 da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais
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Como se pode ver nesta táboa, ao longo do ano 2008 tiveron lugar superacións puntuais dos valores
límite medio horario nalgunhas ocasións. Este foi o caso das estacións de Vilagudín asociada á C.T.
de As Pontes onde se superou este valor en 9 ocasións, S. Vicente de Vigo na C.T. de Meirama (1
vez) e Pastoriza asociada á Repsol (2 veces). Non obstante estas superacións en ningún momento
superaron o número máximo de ocasións permitidas ao ano pola lexislación (24 veces/ano) dirixido á
protección da saúde das persoas, segundo o R.D. 1073/2002.
En relación aos valores límite medios diarios, unicamente se deu ao longo do ano 2008 unha
superación puntual deste valor na estación de Vilagudín asociada á C.T. de As Pontes. Deste modo
non se superáron o número máximo de ocasións permitidas ao ano pola lexislación (3 veces/ano)
marcados pola lexislación de referencia para garantir á protección da saúde das persoas.
Así mesmo o dato promedio do período invernal (1 de outubro ao 31 de marzo) que avalía a calidade
do aire para a protección da vexetación, resulta moi baixo en comparación co valor límite aplicable
(20 µg/m3).

9.2 Óxidos de Nitróxeno
Considéranse óxidos de nitróxeno a suma, en partes por mil millóns en volume (ppb), de óxido
nítrico e dióxido de nitróxeno, expresada como dióxido de nitróxeno en microgramos por metro
cúbico (µg/m3), segundo o Artigo 2.j do RD 1073/2002.
Da totalidade de óxidos de nitróxeno coñecidos, só presentan interese en canto á calidade do aire o
óxido nítrico (NO) e o dióxido de nitróxeno (NO2), representados habitualmente como NOx. Estes
gases presentan características de toxicidade e non son inflamables.
Os valores límite marcados pola lexislación para a protección da saúde das persoas son:

/REAL DECRETO 1073/2002 (Anexos I a VI)

Composto

Dióxido de
Nitróxeno
(NO2)

Valor límite e umbral
de alerta para a
protección das persoas
Media horaria

Concentración

Media anual
Umbral de alerta (*)

220 µg/m3
3

44 µg/m
400 µg/m3

Nº
superacións
máximas
18 veces /ano

Ano de
aplicación

-

2008
En vigor

2008

2

(*) Umbral de alerta debe de ser rexistrado durante 3 horas consecutivas en área representativa de 100 km ou zona ou
aglomeración enteira, tomando a superficie que sexa menor.

Os resultados resúmense a continuación atendendo aos criterios legais de avaliación para o dióxido
de nitróxeno (NO2) e os óxidos de nitróxeno (NOx), así como aos códigos de cores descritos no
comezo do capítulo. Preséntanse separadamente para as estacións de vixilancia urbanas e
industriais.
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Vigo

ES1207

Colexio Fogar

Corlab
Ferrol
Compostela
San Caetano
Lugo
Lugo Fingoi
Ourense
Pontevedra
Vigo- Coia

Denominación
estación

20,33

43,59
23,52
15,01
22,86
29,09
22,81
36,06
27,11
26,92

Media Anual
(µ
µg/m3)

119

351
354
315
105
150
150
338
329
318

Nº Datos

32,51

95,90
96,72
86,07
28,69
40,98
40,98
92,35
89,89
86,89

% Datos

94

174
144
71,5
116
111
94
185
95
120

Percentil 99,8
Horario (µ
µg/m3)

Ningunha

2

Ningunha

2
1

Ningunha

Superacións
Superacións
valor
límite valor
límite
horario
anual

restritiva (42 µg/m3), estando en preparación un plan de actuación para a zona se a evolución se confirma.
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especial atención á súa evolución para evitar a súa tendencia á alza xa que a concentración límite esixida polo RD 1073/2002 será en 2009 máis

ano 2008 para a protección da saúde das persoas (44 µg/m3). Dende a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible estase prestando

Non obstante, o valor anual promedio na estación urbana Corlab en A Coruña (43.59 µg/m3) é próximo ao valor límite da media anual fixado para o

ano 2008 para garantir á protección da saúde das persoas.

Tal como mostra a táboa, en relación ao valor límite anual, non se rexistrou ningunha superación deste valor no conxunto de estacións urbanas no

Fingoi (Lugo) e Colexio Fogar (Vigo) xa que foron postas en funcionamento no segundo semestre deste ano.

Como acontece no caso do SO2, existe un menor número de datos rexistrados durante o ano 2008 nas estacións de San Caetano (Santiago), Lugo

A Coruña
Ferrol
Santiago
Santiago
Lugo
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo

Nome ZCA

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS URBANAS

Datos para NO2 da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas urbanas

ES1201
ES1202
ES1203
ES1203
ES1204
ES1204
ES1205
ES1206
ES1207

Código ZCA

NO2

Táboa 10.

9.2.1 NO2
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Repsol

Repsol

Ferrolterra-Ortegal

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Arteixo

Arteixo

ES1208

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1217

ES1217

Hórreo

Pastoriza

Paraxón

Cerceda

S. Vicente de Vigo

Vilagudín

Mourence

Louseiras

Fraga Redonda

Magdalena

Bemantes

Vilanova

Este-Estación1

Oeste - Estación 2

Denominación
estación

8,51

19,66

24,63

10,06

11,97

9,68

4,63

2,57

3,86

5,75

6,3

7,01

22,47

29,29

Media
Anual
(µ
µg/m3)

302

346

335

358

354

314

357

358

348

361

352

345

338

326

Nº Datos

82,51

94,54

91,53

97,81

96,72

85,79

97,54

97,81

95,08

98,63

96,17

94,26

92,35

89,07

% Datos

61

116

86

72

59

56

35

19

32

36

44

62

127

177

Ningunha

2

Ningunha

2

Ningunha

S.D.

Ningunha

Percentil
Superacións
Superacións
99,8 Horario valor límite valor límite
horario
anual
(µ
µg/m3)

lexislación para garantir á protección da saúde das persoas atópanse estes valores afastados deste valor límite (44 µg/m3).
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Tal como mostra a táboa, non se rexistrou ningunha superación do valor límite anual no conxunto de estacións industriais no ano 2008 aplicable póla

C.T.Meirama

C.T.Meirama

C.T.Meirama

C.T.Meirama

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

Citröen

Vigo

ES1207

Citröen

Nome Subrede

Vigo

Nome ZCA

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS

Datos para NO2 da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais

ES1207

Código
ZCA

NO2

Táboa 11.

veces/ano) dirixido á protección da saúde das persoas.

ocasión). Non obstante estas superacións en ningún momento superaron o número máximo de ocasións permitidas ao ano pola lexislación (18

o caso da estación Corlab da cidade de A Coruña (2 veces), Ferrol situada na esta cidade (1 vez) e a estación urbana do núcleo urbano de Ourense (1

En relación ao valores medios diarios, como se pode comprobar ao longo do ano 2008 tiveron lugar superacións puntuais nalgunhas ocasións. Este foi
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A Coruña
Ferrol
Santiago
Santiago
Lugo
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Vigo

Corlab
Ferrol
Compostela
San Caetano
Lugo
Lugo Fingoi
Ourense
Pontevedra
Vigo- Coia
Colexio Fogar

90,38
42,82
21
39,93
62,33
43,77
82,39
56,98
45,23
53,12

349
354
326
105
150
145
326
329
318
119

95,36
96,72
89,07
28,69 (*)
40,98 (*)
39,62 (*)
89,07
89,89
86,89
32,51(*)

% Datos

operatividade e dispoñibilidade superaron o 85% en todos os casos.
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Fingoi (Lugo) e Colexio Fogar (Vigo) ao comezar o seu funcionamento no segundo semestre do ano 2008. No resto das estacións os niveis de

(*) Como acontece o caso do NO2, existe un menor número de datos rexistrados durante o ano 2008 nas estacións de San Caetano (Santiago), Lugo

ES1201
ES1202
ES1203
ES1203
ES1204
ES1204
ES1205
ES1206
ES1207
ES1207

Nº Datos

Media Anual (µ
µg/m3)

Denominación estación

Código ZCA

Nome ZCA

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS URBANAS

Datos para NOx da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas urbanas

NOx

Táboa 12.

A continuación resúmense os valores medios de óxidos de nitróxeno ou NOx (NO+NO2).

9.2.2 NOx

na lexislación.

(2 veces). Non obstante, en ningún momento se rexistraron superacións en máis de 18 ocasións, polo que se cumpriu cos condicionantes establecidos

aconteceu en a estación Oeste-Estación 2 situada na proximidade da fábrica de Citröen en Vigo (2 veces) e a estación Pastoriza de Repsol en Arteixo

Agora ben, en relación o valor límite horario rexistrado nas estacións industriais, tiveron lugar superacións puntuais en algunhas ocasións, tal como

INFORME ANUAL 2008
2008. CALIDADE DO AIRE AMBIENTE EN GALICIA

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Arteixo

Arteixo

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1217

ES1217

Repsol

Repsol

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

Nome Subrede

Centro Cívico

Pastoriza

Mourence

Louseiras

Fraga Redonda

Magdalena

Bemantes

Vilanova

Denominación
estación

13,06

23,07

6,66

3,06

4,99

8,15

8,44

10,18

Media Anual
(µ
µg/m3)

302

352

357

358

348

361

352

345

Nº Datos

82,51

96,17

97,54

97,81

95,08

98,63

96,17

94,26

% Datos

industrial. As operatividades son superiores ao 90% en todos los casos.
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Como se pode observar nesta táboa destaca pola súa baixa concentración, os valores medios anuais rexistrado nas estacións da rede de control

Ferrolterra-Ortegal

ES1208

Nome ZCA

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS

Datos para NOx da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais

Código ZCA

NOx

Táboa 13.
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9.3 Partículas en suspensión
9.3.1 Episodios naturais de intrusión de partículas
Como resultado do Convenio de colaboración para o estudo e avaliación da contaminación
atmosférica por material particulado en suspensión en España, entre o Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural e Mariño o Consello Superior de Investigacións Científicas e a Axencia Estatal
de Meteoroloxía (antigo Instituto Nacional de Meteoroloxía), preséntase con carácter anual un
informe con el listado dos episodios naturais de partículas ocorridos durante cada ano.
O estudo dos episodios de intrusión natural de pó africano polo tanto, permite descontar dos
cómputos anuais as superacións dos valores límite (anual e diario) de partículas PM10, sempre e
cando se demostre que estes valores foron superados pola influencia de fenómenos naturais (Artigo
2.15 da Directiva 1999/30/CE), aplicando un procedemento admitido pola Comisión Europea.
O Informe correspondente ao ano 2008 aínda non foi publicado no momento de redacción do
presente documento, polo que todos os resultados descritos a continuación obtidos para a
determinación da concentración de partículas no aire ambiente deben de ser considerados
preliminares. Os valores definitivos para este parámetro, tendo en conta cada un dos episodios
africanos acontecidos ao longo do ano 2008, serán incluídos como anexo a este anuario unha vez
sexan publicados de xeito oficial polo Ministerio de Medio de Ambiente, Medio Rural e Mariño ou
segundo a data integrados no informe de 2009.

9.3.2 Partículas respirables (PM10)
Considéranse como partículas contaminantes en materia de calidade do aire, as partículas de
fracción particulada con tamaño menor de 10 micras denominadas PM10 (Artigo 2.k do RD
1073/2002). A súa orixe é maioritariamente natural (solo, emisións gasosas naturais, erupcións
volcánicas, sal mariña,…), se ben presenta igualmente fontes de orixe antropoxénica como a
combustión de combustibles fósiles, incendios, canteiras, minería, cementeiras e outras instalacións
industriais. Os valores límite marcados pola lexislación para a protección da saúde das persoas
fronte ás partículas PM10 divídese en dúas fases en relación cos horizontes temporais de aplicación:

REAL DECRETO 1073/2002 (Anexo II)
Composto

PM10
Fase 1

Valor límite e umbral
de alerta

Concentración

Nº
superacións
máximas

Ano de
aplicación
(2008)

Media diaria

50 µg/m3

35 veces/ano

En vigor

Media anual

40 µg/m

3

-

En vigor

Umbral de alerta (*)

350 µg/m3

-

En vigor
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REAL DECRETO 1073/2002 (Anexo II)
Composto

Valor límite e umbral
de alerta

PM10
Fase 2

Concentración

Nº
superacións
máximas

Ano de
aplicación
(2008)

Media diaria

50 µg/m3

7 veces/ano

2010

Media anual

20 µg/m3

-

2010

(*) En relación ás partículas, malia non figurar na normativa un valor umbral para a saúde humana na estratexia galega,
utilizaranse os umbrais definidos pola Axencia de Protección Ambiental de EE.UU. (Environmental Protection Agency, EPA),
equivalente a 350 µg/m3 durante tres ou máis horas consecutivas.

Expóñense por separado a continuación os resultados obtidos para as partículas de tamaño maior a
10 micras nas estacións de control pertencentes ás distintas subredes urbanas e industriais. Todos os
resultados non foron aínda corrixidos cuantitativamente descontando o efecto dos episodios naturais
de intrusión de po africano rexistrados durante 2008 en Galicia polo que os valores aquí
representados poderían ser conservadores (sobre estimados sendo os reais menores).
Táboa 14.

Datos para PM10 da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas urbanas

PM10
Código
ZCA

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS URBANAS
Nome ZCA

Denominación
estación

Nº
Datos

%
Datos

Media Anual
(µ
µg/m3)

Percentil
Superacións
valor
límite 90,5 diario
diario
(µ
µg/m3)

ES1201

A Coruña

Corlab

352

96,17

33

46

53

ES1202

Ferrol

Ferrol

257

70,22

22

6

37

ES1203

Santiago

Compostela

335

91,53

15

6

26

ES1203

Santiago

San Caetano

89

24,32

12

Ningunha

23

ES1204

Lugo

Lugo Fingoi

105

28,69

27

7

42

ES1205

Ourense

Ourense

344

93,99

21

9

38

ES1206

Pontevedra Pontevedra

81

22,13

12

Ningunha

19

ES1207

Vigo

Vigo- Coia

273

74,59

23

12

38

ES1207

Vigo

Colexio Fogar

34

9,29

26

2

44

Como se pode ver nesta táboa os valores de concentración anuais medios recollidos en todas as
estacións urbanas de Galicia atópase por debaixo do valor límite medio anual (40 µg/m3) vixente na
lexislación para o ano 2008. Nembargantes, si tiveron lugar superacións do valor límite medio diario
en as estacións urbanas: Corlab na cidade de A Coruña (46 veces), Vigo-Coia (12 veces), Ourense (9
veces), Lugo Fingoi (7 veces), Ferrol e Compostela (6 veces) e Colexio Fogar en Vigo (2 veces).
Cabe anotar que co fin de poder avaliar correctamente a representatividade destas superacións
recollidas nas estacións urbanas se deberá de dispoñer da información resultante publicada no
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño coa determinación da magnitude dos episodios
naturais de intrusión de po africano ocorridos ao longo do ano 2008 en Galicia e toda a Península
Ibérica. De confirmarse este valor, unha vez descontados as intrusións cometeríanse un plan de
acción específico e unha análise de detalle dos datos alí rexistrados así como das fontes
contribuíntes.
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A Coruña

Vigo

Ferrolterra-Ortegal

Valdeorras

Franxa Fisterra-Santiago

A Mariña

A Mariña

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Arteixo

Arteixo

ES1207

ES1208

ES1211

ES1214

ES1215

ES1215

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1217

ES1217

Nome ZCA

Repsol

Repsol

C. T. Meirama

C. T. Meirama

C. T. Meirama

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

C. T. As Pontes

Alcoa (S. Ciprián)

Alcoa (S. Ciprián)

Ferroatlantica (Cee)

Cedie, S.A.

C. T. As Pontes

Citröen

SGL Carbón

Nome subrede

Hórreo

Arteixo

Vilagudín

Paraxón

Cerceda

Mourence

Magdalena

Louseiras

Fraga Redonda

Bemantes

Xove

Río Cobo

Fadibón

Fenosa

Vilanova

Oeste - Estación 2

A Grela (S)

Denominación
estación
% Datos

89,89
77,32
98,09
92,90
88,25
94,26
98,91
95,08
95,63
98,91
96,17
99,45
98,63
89,62
98,91
98,63
82,51

Nº Datos

329
283
359
340
323
345
362
348
350
362
352
364
361
328
362
361
302

20

17

16

13

15

13

13

12

12

17

17

15

17

20

15

14

18

Media Anual
(µ
µg/m3)
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Datos para PM10 da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais

ES1201

Código
ZCA

PM10
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1

1

6

4

5

1

4

5

5

4

1

Ningunha

3

6

4

1

Ningunha
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35

29

26

21

24

21

22

17

19

26

29

25

27

32

23

21

23

Percentil
Superacións
valor
límite 90,5 diario
diario
(µ
µg/m3)
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Franxa Ordes-Eume II

Vigo

ES1216

ES1207

Citröen

C.T. As Pontes

C.T.Meirama

Nome subrede

Este-Estación1

Fraga Redonda

S. Vicente de Vigo

Denominación estación

% Datos
95,90
90,16
69,95 (*)

Nº datos
351
330
256

14

8,22

11,16

Media Anual
(µ
µg/m3)

esixencias marcadas pola lexislación.
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µg/m3), en canto a partículas ultrafinas os valores rexistrados na estación de vixilancia de en zonas industriais quedan moi por debaixo das

Como se pode observar na táboas, aínda utilizando os valores máis restritivos para a protección da saúde humana para partículas respirables (40

(*) Posto en servizo en 2008.

Franxa Ordes-Eume II

Nome ZCA

Datos para PM2,5 da Rede de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais
DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS

ES1216

Código ZCA

Táboa 16.
PM 2,5

9.3.3 Partículas ultrafinas (PM2,5)

episodios naturais de intrusión de po africano ocorridos ao longo do ano 2008.

deberá de dispoñer da información resultante publicada no Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino coa determinación da magnitude dos

Como acontece no caso dos resultados rexistrados na rede de estacións urbanas, estes valores non poden ser considerados definitivos xa que se

lexislación como máximo permitido.

vez). Non obstante cumpriuse coa lexislación xa que en ningún momento se rexistraron superacións en máis de 35 ocasións segundo define a

Louseiras e Cerceda (5 veces); Vilanova, Bemantes e Paraxón (4 veces); Fadibón (3 veces) e Oeste-Estación 2, Xove, Mourence, Arteixo e Hórreo (1

As superacións puntuais dos valores límite medios diarios foron detectadas nas seguintes estacións: Fenosa e Vilagudín (6 veces); Fraga Redonda,

tiveron lugar superacións puntuais deste valor límite medio diario en estas estacións.

rexistrados se atopan por debaixo do valor límite medio anual (40 µg/m3) vixente para o ano 2008 dirixido á protección da saúde das persoas, sí

Como se pode ver na táboa o mesmo caso acontece nas estacións de vixilancia de zonas industriais xa que aínda todos os valores anuais promedio
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9.4 Ozono (O3)
O ozono é un gas de cor azul pálida, irritante e picante, é relativamente inestable a temperatura
ambiente e tende a descompoñerse, sendo un grande oxidante. Xérase de forma natural durante as
tormentas e mediante unha complexa serie de reaccións químicas de contaminantes primarios
(precursores), como son os COVs (compostos orgánicos volátiles) ou en zonas de elevada presenza
de dióxido de nitróxeno (NO2). As principais fontes de liberación de COVs son a queima de
combustibles e a evaporación de disolventes, pinturas e outros produtos de limpeza.
A seguinte táboa resume os valores límite marcados pola lexislación para a protección da saúde das
persoas e a vexetación/ecosistemas fronte á contaminación por ozono:

REAL DECRETO 1796/2003 (Anexo II)
Composto

Ozono (O3)

Valor Obxectivo e
umbrais para a
protección das persoas
Media octohoraria
Umbral de información
(promedio diario)
Umbral de alerta
(promedio horario,
durante 3h
consecutivas)

Concentración

Ano de
aplicación

120 µg/m3
180 µg/m3

Nº
superacións
máximas
25 días /ano
-

240 µg/m3

-

En vigor

2010
En vigor

REAL DECRETO 1796/2003 (Anexo II)
Composto
Ozono (O3)

Valor Obxectivo para a
protección da vexetación (*)
AOT40
(calculada a partir de valores
horarios de maio a xullo)

Concentración (**)
18.000 µg/m3.h

Ano de
aplicación
2010

(*) Enténdese por AOT40 (expresado en µg/m3.h) a suma da diferenza entre as concentracións horarias superiores aos 80
µg/m3 ao longo dun período dado utilizando unicamente valores horarios medidos entre as 08:00h e as 20:00h de Hora de
Europa Central cada día.
(**) Se as medidas de 5 anos non poden determinarse a partir dunha serie completa e consecutiva de valores anuais, os datos
anuais mínimos necesarios para verificar o cumprimento dos valores obxectivo serán aqueles correspondentes a 3 anos.

Expóñense por separado a continuación os resultados obtidos para o ozono nas estacións de
vixilancia e control das subredes urbanas e industriais.
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Ferrol

Santiago

Santiago

Lugo

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

Vigo

ES1202

ES1203

ES1203

ES1204

ES1204

ES1205

ES1206

ES1207

ES1207

Colexio Fogar

Vigo- Coia

Pontevedra

Ourense

Lugo Fingoi

Lugo

San Caetano

Compostela

Ferrol

Corlab

Denominación
estación

19,61

25,62

46,01

25,95

38,22

59,91

36,3

47,41

50,78

29,82

Media Anual
(µ
µg/m3)

75

322

323

316

151

161

112

344

331

351

Nº Datos

20,49

87,98

88,25

86,34

41,26

43,99

30,60

93,99

90,44

95,90

% Datos

Ningunha

superación
umbral
información

Ningunha

4

Ningunha

5

1

Ningunha

Superacións valor
límite
media
octohorario

segundo se define para garantir a saúde das persoas no R.D. 1796/2003.

P á x i n a | 82

Ferrol (1 vez). Non obstante cumpriuse coa lexislación aplicable xa que en ningún momento se rexistraron superacións en máis de 25 días/ano

Con todo, rexistráronse superacións puntuais do valor límite octohorario en algunhas das estacións urbanas: Compostela (5 veces), Lugo (4 veces) e

consecutivas.

calculado baseándose na media diaria (180 µg/m3), nin polo tanto do umbral de alerta (240 µg/m3), este último medido durante tres horas

Tal como mostra a anterior táboa, pódese afirmar que durante o ano 2008 non se rexistraron episodios de superación do umbral de información

A Coruña

Nome ZCA
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Datos para O3 da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas urbanas

ES1201

Código
ZCA

O3
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Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

Franxa Ordes-Eume II

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

ES1216

C.T. MEIRAMA

C.T. AS PONTES

C.T. AS PONTES

C.T. AS PONTES

C.T. AS PONTES

C. T. AS PONTES

Nome subrede

S. Vicente de Vigo

Mourence

Magdalena

Louseiras

Fraga Redonda

Vilanova

Denominación
estación

326

357

351

364

348

356

Nº Datos

89,07

97,54

95,90

99,45

95,08

97,27

% Datos

55,3

53,82

47,37

72,02

54,99

57,97

Media Anual
(µ
µg/m3)

8.124

8.416

2.914

12.059

2.731

5.413

AOT 40
(µ
µg/m3.h)
Calculado

Ningunha

2

Ningunha

4

Ningunha

Superacións
media
octohoraria

vaise revisar tal situación en 2009 e este valor proporcionase como criterio informativo conservador.

P á x i n a | 83

puntos de medición das concentracións de ozono para a protección dos ecosistemas e da vexetación (RD 1796/2003, Anexo V, sección I). A tal fin

µg/m3.h). De tódolos xeitos, estes datos non se poden considerar representativos porque incumpren os requisitos definidos para a situación dos

No que respecta á protección da vexetación, o valor de AOT40 calculado obtido e menor en comparación co valor límite aplicable (18.000

días/ano como marca a lexislación.

lexislación en materia de calidade do aire en relación ao ozono xa que en ningún momento se rexistraron superacións deste valor en máis de 25

ambas situadas nas inmediacións da Central Térmica de As Pontes. Por este motivo pódese afirmar que se cumpriu durante o ano 2008 coa

Aínda así, rexistráronse superacións puntuais deste valor límite octohorario (120 µg/m3) nas estacións: Louseiras (4 veces) e Mourence (2 veces)

atópanse moi por debaixo do valor límite da media octohoraria (120 µg/m3) vixente para o ano 2008 dirixido á protección da saúde das persoas.

Como mostra a táboa, e aínda que se trata de valores non comparables por estar en diferentes unidades de medida, os valores anuais medios

Ferrolterra-Ortegal

Nome ZCA
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Datos para O3 da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais

ES1208

Código
ZCA

O3
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9.5 Outros contaminantes e precursores
Para a maioría dos contaminantes incluídos neste apartado só se dispón de datos para as estacións
de vixilancia situadas en zonas industriais, de maior antigüidade e con capacidade para medir maior
número de parámetros en continuo.

9.5.1 Monóxido de Carbono (CO)
O monóxido de carbono é un gas inflamable, incoloro, insípido, lixeiramente menos denso que o aire
e altamente tóxico. Xérase en procesos de combustión incompleta de carburantes de automoción.
Tamén se xera na produción e degradación da clorofila das plantas, así como en incendios forestais.
Os valores límite marcados pola lexislación para a protección da saúde das persoas son:

REAL DECRETO 1073/2002 (Anexo VI)
Composto

Monóxido de
carbono (CO)

Valor límite para a
protección da saúde
humana
Media octohoraria (*)

Concentración

Ano de
aplicación

10 µg/ m3

2005

(*) En relación ao monóxido de carbono (CO), a media octohoraria máxima correspondente a un día escollerase examinando
as medias móbiles de 8 horas, calculadas a partir de datos horarios e que se actualizarán cada hora.

Táboa 19.

Datos para CO da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas urbans

CO

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE AIRE EN ZONAS URBANS

Código
ZCA

Nome ZCA

Denominación
estación

Media
Anual
(µ
µg/m3)

Nº
Datos

% Datos

Percentil
99,8
horario
(µ
µg/m3)

ES1201

A Coruña

Corlab

0,24

324

88,52

3

ES1202

Ferrol

Ferrol

0,2

176

48,09

2

ES1203

Santiago

Compostela

0,19

326

89,07

1,12

ES1203

Santiago

San Caetano

0,34

84

22,95

1,33

ES1204

Lugo

Lugo Fingoi

0,27

121

33,06

1,3

ES1205

Ourense

Ourense

0,35

324

88,52

2,86

ES1206

Pontevedra

Pontevedra

0,77

89

24,32

3,28

ES1207

Vigo

Vigo- Coia

0,19

310

84,70

2

ES1207

Vigo

Colexio Fogar

0,46

119

32,51

1,75

Superacións
media
octohoraria

Ningunha
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Tal como mostra a táboa adxunta, pódese afirmar cumpriuse en Galicia durante o ano 2008 coa
lexislación en materia de calidade do aire en relación ao monóxido de carbono para á protección da
saúde da poboación nas súas principais aglomeracións urbanas.

Táboa 20.
CO
Código
ZCA

Datos para CO da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais
DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS
Nome ZCA

Denominación
estación

Nome Subrede

Media
Anual
(µ
µg/m3)

Nº Datos

% Datos

ES1216

Franxa Ordes-Eume II C. T. As Pontes

Magdalena

0,08

354

96,99

ES1216

Franxa Ordes-Eume II C. T. As Pontes

Fraga Redonda

0,09

355

97,26

Á vista dos resultados obtidos polas estacións urbanas e industriais, non existen situacións de
contaminación atmosférica por monóxido de carbono destacables no territorio galego.

9.5.2 Sulfuro de Hidróxeno (H2S)
En altas concentracións é un gas tóxico de cheiro característico e desagradable. Xérase
principalmente nas emisións das plantas industriais de produción de papel e derivados, así como nas
refinerías. De forma natural, prodúcese como consecuencia da putrefacción da materia orgánica en
condicións anaerobias.
Inclúense os valores límite de referencia establecidos pola lexislación vixente para a calidade do
aire ambiente e a protección da saúde das persoas:

DECRETO 833/1975 (Anexo I)
Composto

Valor de referencia

Concentración

Sulfuro de
hidróxeno
(H2S)

Media diaria

100 µg/m3

Ano de
aplicación
En vigor

Media semihoraria

40 µg/m3

En vigor

Durante o ano 2008 realizáronse medicións de concentración de sulfuro de hidróxeno (H2S) nas
estacións de Arteixo, Pastoriza e Hórreo, situadas nas inmediacións do complexo industrial de
Repsol en A Coruña. A vixilancia deste contaminante atmosférico nestas estacións realízase co
obxectivo de controlar su principal fonte de emisión en Galicia.
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Táboa 21.

Datos para H2S da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais

H2S
Código
ZCA

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS
Nome
ZCA

Nome
Denominación
Subrede
estación

Media
Anual
(µ
µg/m3)

Nº Datos

% Datos

ES1217 Arteixo Repsol

Arteixo

0,6

361

98,90

ES1217 Arteixo Repsol

Pastoriza

0,95

362

99,18

ES1217 Arteixo Repsol

Hórreo

1,44

304

83,29

Superacións Superacións
media
media
semihoraria
diaria

Ningunha

Tal como mostra a táboa adxunta, pódese afirmar cumpriuse en Galicia durante o ano 2008 coa
lexislación en materia de calidade do aire en relación ao sulfuro de hidróxeno para á protección da
saúde da poboación ao non se detectar ningunha superación na rede de vixilancia da calidade do
aire.

9.5.3 Fluoruro de Hidróxeno (HF)
Os fluoruros son gases incoloros, solubles en auga e de cheiro irritante en condicións ordinarias. As
emisións de fluoruros proveñen de volcáns, emisións mariñas, combustión de carbón, fontes
industriais de aluminio, ferro, aceiro, vidro, fertilizantes,...
Inclúense os valores límite de referencia establecidos pola lexislación vixente para a calidade do
aire ambiente e a protección da saúde das persoas fronte a este composto:

DECRETO 833/1975 (Anexo I)
Composto

Valor de referencia

Concentración

Fluoruro de
hidróxeno
(HF)

Media diaria

10 µg/m3

Ano de
aplicación
En vigor

Media semihoraria

30 µg/m3

En vigor

Durante o ano 2008 realizáronse medicións de concentración de fluoruro de hidróxeno (HF) nas
estacións de Río Cobo e Xove, situadas as dúas nas inmediacións da empresa Alcoa en San Cibrao
centrada na produción de aluminio a partir de bauxita. A vixilancia deste contaminante atmosférico
nestas estacións realízase co obxectivo de vixiar e controlar o seu principal foco emisor en Galicia,
xa que a emisión de compostos fluorados está ligada aos procesos que se desenvolven neste
complexo industrial (fundición de aluminio en cubas electrolíticas), existindo unha planta en A
Coruña (Alcoa) e outra, a citada de San Cibrao- Cervo (Lugo).
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Táboa 22.

Datos para HF da Rede Galega de Vixilancia da calidade do aire en zonas industriais

HF

Código
ZCA

DATOS REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE EN ZONAS INDUSTRIAIS

Nome ZCA

Denominación
estación

Nome Subrede

Media
Anual
(µ
µg/m3)

Nº
Datos

%
Datos

ES1215

A Mariña

Alcoa (S. Ciprián)

Río Cobo

0.08

317

86,85

ES1215

A Mariña

Alcoa (S. Ciprián)

Xove

0.08

323

88,49

Superación Superación
valor
valor límite
límite
media
diario
semihorario
Ningunha

Ningunha

Como se pode observar na táboa adxunta, pódese afirmar cumpriuse en Galicia durante o ano 2008
coa lexislación en materia de calidade do aire en relación ao fluoruro de hidróxeno para á
protección da saúde da poboación ao non se detectar ningunha superación na rede de vixilancia da
calidade do aire.

9.5.4 Benceno (C6H6)
O benceno é unha substancia incolora, tóxica e clasificada como canceríxena pola IARC-OMS
(Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro da Organización Mundial da Saúde). O
benceno presente na atmosfera procede principalmente das emisións provocadas pola actividade
humana nas cidades. A súa orixe máis común son os automóbiles nas cidades, a evaporación de
gasolinas e gasóleos, a produción de diferentes compostos químicos, as emisións procedentes da
combustión incompleta do carbón e de produtos derivados do petróleo, así como da manufactura e
o emprego de pinturas.
Inclúense os valores límite marcados pola lexislación para a protección da saúde das persoas:

/REAL DECRETO 1073/2002 (Anexos I a VI)

Composto
C6H6

Valor límite
Media anual

Concentración
7 µg/m3

Ano de
aplicación
En vigor

Durante o ano 2007 realizáronse dúas campañas de mostraxe puntuais (agosto e outubro de 2007)
nas inmediacións das instalacións de PSA Peugeot Citröen en Vigo co gallo de completar a Rede
Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, medíndose a concentración de benceno en 30 puntos.
Estas campañas de medición foron realizadas grazas ao acordo de colaboración por medio dun
Convenio Marco de Calidade Ambiental entre a Xunta de Galicia, a empresa privada citada e o
Concello de Vigo para avaliar o estado da calidade do aire ambiente na cidade de Vigo.
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A vixilancia deste contaminante atmosférico realízase co obxectivo de valorar e controlar o seu
principal foco emisor en Galicia, xa que a emisión de benceno está ligada ao emprego de
disolventes e outros compostos volátiles que os conteñen, e que son utilizados no proceso de
pintado e acabado de superficies que se desenvolven neste complexo industrial.
A seguir, inclúese unha táboa cos valores de concentración de benceno rexistrados. Como se pode
observar o valor medio das medidas recollidas foi 1,91 µg/m3, polo que non se identificaron
problemas na calidade do aire debidos a este contaminante durante o ano 2008 en Galicia.
Benceno
Punto de
medida

DATOS CAMPAÑA DE MEDICIÓN ARREDORES PSA CITRÖEN VIGO. ANO 2007.
Coordenadas UTM

VALOR DE FONDO/
ESTADO CERO
(µg/m3)

RESULTADOS
2ª CAMPAÑA
(µg/m3)

P 11

525.236

4.677.428

1.3

1.8

P12

524.179

4.676.773

1.8

2.6

P13

523.154

4.675.234

2.3

2.9

P14

523.950

4.674.664

1.8

2.8

P15

520.056

4.674.272

2.5

3.6

P16

522.523

4.673.595

1.1

1.8

P17

521.271

4.674.128

1.0

1.7

P18

521.630

4.678.845

1.9

2.7

P19

524.600

4.675.606

2.1

2.9

P20

523.386

4.675.844

s/d

3.7

P21

522.568

4.675.984

1.2

1.8

P22

520.363

4.674.723

1.1

1.7

P23

522.743

4.676.561

1.2

1.4

P24

519.770

4.671.948

2.2

2.2

P25

521.095

4.674.893

1.3

2.0

P26

520.477

4.673.520

1.3

1.9

P27

523.859

4.669.735

0.9

0.9

P28

520.239

4.672.978

S.D.

2.7

P29

518.413

4.672.370

1.1

1.3

P30

524.957

4.674.949

1.6

2.5

S.D. Sen Dato

Como se pode observar non se da en Vigo (que é a única aglomeración de Galicia conforme ao
establecido polo artigo 2.i do R.D. 1073/2002 por superar os 250.000 habitantes), ningunha
superación do valor límite do benceno.
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9.5.5 Metais pesados
A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, en colaboración coa Universidade de
A Coruña e especialistas da empresa privada levaron a cabo durante o ano 2008 unha campaña de
medidas indicativas puntuais para comprobar a representatividade dos niveis dalgúns contaminantes
clasificados dentro do grupo dos metais pesados.
Estas medidas indicativas tiveron como principal obxectivo a avaliación da calidade do aire
ambiente polo seu contido en arsénico, cadmio, níquel e chumbo atendendo aos criterios
establecidos polo Real Decreto 812/2007 (Artigo 5) e o Real Decreto 1073/2002 (Artigo 9).
Inclúense os valores límite marcados pola lexislación para a protección da saúde das persoas fronte
á contaminación atmosférica por metais pesados:
/
REAL DECRETO 812/2007 (Anexo I)

Composto (*)

Valor obxectivo

Concentración

Arsénico

Media anual

6 ng/m3

Ano de
aplicación
2013

Cadmio

Media anual

5 ng/m3

2013

Níquel

Media anual

20 ng/m3

2013

(*) Referido ao contido total na fracción PM10 como valor medio durante un ano natural.

/REAL DECRETO 1073/2002 (Anexo I)

Composto
Chumbo

Valor límite

Concentración

Media anual

700 ng/m3

Ano de
aplicación
2008

Deste modo, esta campaña obtivéronse os seguintes resultados:
MEDIDAS INDICATIVAS METAIS PESADOS
(ng/m3)
Período

Nome Estación

Arsénico

Cadmio

Níquel

Chumbo

Mercurio

25/04/08 ao
08/05/08

Ourense

0,78

S.D.

5,3

0,0048

S.D.

10/06/08 ao
23/06/08

Coia (Vigo)

0,63

0,22

4,4

0,0039

S.D.

10/07/08 ao
23/07/08

Colexio Fogar (Vigo)

0,69

0,17

3,2

0,0043

S.D.

S.D. Sen datos
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Como se pode observar na táboa adxunta, todos os valores de concentración rexistrados durante a
campaña de medidas indicativas para os distintos contaminantes se atopan moi por debaixo dos
valores obxectivo de referencia aplicables a partir do 31 de decembro do ano 2012.
Por este motivo, pódese afirmar que durante o ano 2008, non se identificaron problemas na
calidade do aire debidos á presenza destes contaminantes en Galicia.

9.5.6 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP´s)
A avaliación da calidade do aire ambiente polo seu contido en hidrocarburos aromáticos policíclicos
foi realizada tamén mediante a mesma campaña de medidas indicativas puntuais anterior durante o
ano 2008.
Atendendo aos criterios establecidos polo Real Decreto 812/2007 (Artigo 4) o benzo(α)pireno no aire
ambiente, é utilizado como indicador do risco canceríxeno dos hidrocarburos aromáticos policíclicos
(xa que este grupo de contaminantes inclúe outros HAP´s).
Inclúense os valores límite marcados pola lexislación para a protección da saúde das persoas fronte
á contaminación atmosférica por metais pesados:
/
REAL DECRETO 812/2007 (Anexo I)

Composto

Valor obxectivo

Concentración

Benzo(α)pireno (*)

Media anual

1 ng/m3

Ano de
aplicación
2013

(*) Utilízase como indicador do risco canceríxeno dos HAP´s como arranxo ao R.D. 812/2007.

A continuación detállanse os resultados obtidos para a campaña de medidas indicativas realizada:
MEDIDAS INDICATIVAS DE HAP´S. ANO 2008.
(ng/m3)
Benzo (k)
fluoranteno

Benzo (a)
pireno

Indeno
(1,2,3,c,d)
pireno

Dibenzo
(a,h)
Antraceno

0,91

0,54

0,23

0,44

0,22

S.D.

0,27

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

0,61

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

Benzo(a)
Benzo (b)
antraceno Fluoranteno

Período

Nome Estación

25/04/08 al
22/05/08

Ourense

0,48

10/06/08 al
23/06/08

Coia (Vigo)

10/07/08 al
23/07/08

Colexio Fogar
(Vigo)

S.D. Sen datos
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Como se pode observar, todos os valores de concentración rexistrados durante a campaña de
medidas indicativas para os distintos contaminantes se atopan por debaixo do valor obxectivo de
referencia (1 ng/m3) aplicable a partir do 31 de decembro do ano 2012.
Deste xeito pódese afirmar que durante o ano 2008, non se identificaron problemas na calidade do
aire debidos á presenza de hidrocarburos aromáticos policíclicos en Galicia.

9.5.7 Medidas indicativas de contraste
As unidades móbiles son dispositivos que se emprega na Rede Galega de Vixilancia da Calidade do
Aire para complementar a actual rede de estacións fixas, sendo de grande utilidade para realizar
actuacións concretas de medición en calquera punto da rexión en situacións de accidentes ou
incidentes singulares, permitindo á súa vez a toma de mostras de contraste e medidas en zonas
“ocas” para a súa posterior comparación co resto das estacións que compoñen a Rede.
Estas medidas complementarias desenvolvidas durante o ano 2008 resúmense a seguir. Como se
pode comprobar, os valores medios obtidos durante estas medidas en ningún caso superaron os
valores límite establecidos na lexislación aplicable a cada caso.
Valores en µg/m3

UNIDADE MÓBIL – A BAÑA (A CORUÑA)

período 05/03/2008 26/03/2008

SO2

NO

NO2

NOX

CO

O3

PM10

Media

2,2

0,7

2,3

3,3

0,2

79,6

9,2

6,8

Percentil 95

5,7

1,3

6,3

8,1

0,4

92,4

26,7

18,6

Percentil 98

5,9

1,3

6,7

8,1

0,4

94,1

29,7

21,2

Valores en µg/m3

PM

2,5

UNIDADE MÓBIL – LAZA (OURENSE)

período 06/03/2008 25/04/02008

SO2

NO

NO2

NOX

CO

O3

PM10

Media

2,7

1,3

1,7

3,7

0,1

76,4

6,8

5,2

Percentil 95

6,3

2,7

4,1

7,3

0,2

89,4

11,2

8,1

Percentil 98

7,3

2,8

4,4

8,4

0,3

91,5

12,5

8,6

Valores en µg/m3

PM

2,5

UNIDADE MÓBIL – A RÚA (OURENSE)

período 28/03/2008 –
22/04/02008

SO2

NO

NO2

NOX

CO

O3

PM10

Media

9,1

2,6

7,8

11,7

0,1

72,5

7,5

4,7

Percentil 95

17,6

5,1

17,3

23,3

0,4

85,1

13,9

8,7

Percentil 98

23,4

5,4

18,7

26,1

0,4

86

14,4

9,4

PM

2,5
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Valores en µg/m3

UNIDADE MÓBIL – CARBALLO (A CORUÑA)

período 30/03/2008 23/04/02008

SO2

NO

NO2

NOX

CO

O3

PM10

Media

1,7

3,7

13

18,7

0,2

59,8

11,5

7,7

Percentil 95

2,8

11

21,5

36,1

0,3

85,2

20,6

14,4

Percentil 98

3,1

16,8

26

50,7

0,3

90,4

28,7

15,3

PM

2,5

9.5.8 Medidas en situacións de alerta
Noutras ocasións utilizouse unha estación móbil como medida de control ante situacións
excepcionais, por exemplo no caso do incendio que se orixinou no mes de xullo 2008 nas instalacións
de Xiloga, unha empresa de xestión de residuos industriais situada no polígono de As Somozas (A
Coruña). Neste caso se desprazou unha unidade móbil para controlar a calidade do aire, durante o
evento constatando que en ningún momento os parámetros superaron o nivel que esixe dar a alerta
ou os valores límite establecidos para garantir a protección da saúde da poboación, nas áreas
poboadas mais próximas.
A seguir, inclúense os valores medios rexistrados para os diferentes contaminantes ao longo da
duración deste episodio:
Valores en µg/m3

UNIDADE MÓBIL – INCENDIO AS SOMOZAS (A CORUÑA)

período 10/07/2008 15/07/02008

SO2

NO

NO2

NOX

CO

O3

PM10

Media

0,32

3,93

1,63

7,81

0,03

48,39

13,94

8,74

4,92

Percentil 95

1,28

7,33

5,68

14,34

0,10

72,38

22,88

15,58

9,70

Percentil 98

2,02

8,54

7,55

15,60

0,13

73,41

28,60

20,20

14,47

PM

2,5

PM1
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10

Actuacións realizadas no marco da Estratexia Galega de Calidade do Aire
para a mellora continua da calidade do aire (ano 2008)

Á vista da situación descrita nos anteriores apartados, e dado que a contaminación atmosférica é un
risco para a saúde dos cidadáns, dende a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible, autoridade competente no marco da Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do
Aire, considérase necesaria a aplicación de algunhas medidas específicas para favorecer a mellora
continua dos obxectivos de calidade do aire. Neste senso, as medidas que se describen teñen como
obxectivo principal abordar dende unha perspectiva global o problema da calidade do aire, tanto no
que se refire ás súas causas como ás súas posibles solucións, dando prioridade absoluta a aquelas
actuacións que teñan carácter preventivo.
Polo tanto, esta estratexia está formada por un conxunto de iniciativas de moi diversa natureza que
abranguen dende a mellora das fontes de información e instrumentos de xestión da actual Rede de
Vixilancia ata o deseño de plans específicos e mecanismos de colaboración.
A continuación faise un listado das actuacións en curso ou previstas pola Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible e en concreto pola Subdirección Xeral de Tecnoloxía e
Control Ambiental para o próximo ano, co obxectivo do impulso, promoción e desenvolvemento
tecnolóxico en materia de calidade do aire, encamiñadas cara o cumprimento da normativa
ambiental durante o período 2008-2009.

10.1 Garantía da calidade da información obtida
Cabe sinalar as consecuencias positivas derivadas da implantación dun novo sistema de xestión de
calidade deseñado para as operacións de mantemento das estacións e os equipos de medición, así
como a xestión da información baixo os requirimentos da norma internacional ISO 9001:2008. Este
feito supuxo un grande avance no ámbito da vixilancia e control da calidade do aire en Galicia, así
como unha iniciativa pioneira a nivel nacional, xa que unicamente Andalucía conta cunha iniciativa
comparable e Galicia posúe a única rede pública certificada en España.
Mediante a aplicación dos criterios definidos pola ISO 9001, perséguese
garantir a calidade final tanto das medicións do estado do aire realizadas,
como do posterior tratamento dos datos, a validación e a xestión da
información.

Este

sistema

de

xestión

da

calidade

foi

deseñado

especificamente para a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire,
reunindo así as características necesarias para garantir a pertinencia de
todo o proceso de xestión da información até a súa difusión á poboación; o
seu principal motor e obxectivo: proporcionar aos cidadáns unha
información sobre o estado da calidade do aire rigorosamente certa e
comprensible.
A data de obtención do certificado, co número ER-1742/2008 foi o 30 decembro de 2008.
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10.2 Control das emisións atmosféricas
A seguir detállanse as actuacións realizadas no ano 2008 en relación co control ambiental e a
mellora da calidade do aire desenvolvidas pola Consellería.
Táboa 23.

Actuacións para realizar no campo do control ambiental. Ano 2008
ACTUACIÓNS MELLORA REDE DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE

Mellora da páxina web da calidade do aire de Galicia
Estudo para unha nova zonificación en Galicia
Novo panel informativo nunha cidade galega
Charlas explicativas en colexios e parques de bombeiros onde se sitúe unha unidade móbil
Estudo dos parámetros fixados pola 4ª Directiva Filla
Elaboración e publicación das Instrucións Técnicas dos focos de emisións
Elaboración do Protocolo de Actuación para a Información á poboación en situacións excepcionais
de contaminación atmosférica.
Revisión de fontes de emisión conforme os requirimentos da UE e outros organismos
Participación en ensaios de intercomparación de equipos e estacións

Táboa 24.

Actuacións para realizar no campo do control de emisións PRTR. Ano 2008
REXISTRO GALEGO DE EMISIÓNS: SECCIÓN EPER-PRTR

Planificación de novas campañas de medición de contaminantes EPER - PRTR
Conexión con SIRGA
Creación do rexistro PRTR a partires do EPER
Campaña captación de novos sectores PRTR

Táboa 25.

Actuacións para realizar no campo do control ambiental. Ano 2008
REXISTRO GALEGO DE EMISIÓNS: SECCIÓN COVs

Campaña para a implantación deste rexistro e realización dunha xornada informativa
Validación da información para a súa remisión ao MMA (Ministerio de Medio Ambiente)
Ampliación das actividades rexistradas
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Táboa 26.

Actuacións para realizar no campo do control de emisións. Ano 2008
REXISTRO GALEGO DE EMISIONS: SECCIÓN CAPCA-GALICIA

Creación dun rexistro electrónico: OCAS (Organismos de Control Autorizados)
Creación dun rexistro electrónico: Resultados das medicións
Participación no grupo de traballo para a definición do CAPCA estatal
Creación do logotipo de imaxe
Autorización, modificación traslado e peche de Actividades potencialmente Contaminadoras da
Atmosfera (APCA´s), en coordinación coas Delegacións Provinciais e do Servizo de Inspección
Ambiental
Implantación do sistema
Substitución dos libros de rexistro de focos
Continuación da publicación de instrucións en materia de seguridade e medicións
Creación dunha intranet de resposta rápida

10.3 Mellora da Rede de Vixilancia da Calidade so Aire
Unha vez conseguido o obxectivo da certificación a Rede incorporou no ano 2008 unha serie de
melloras dirixidas a proporcionar unha maior información ó público dos datos diarios e a ampliación
con novas estacións e novos equipos co fin de proporcionar maior cobertura e representatividade á
Rede no territorio. Entre estas actuacións cabe destacar tamén a incorporación e reposición de
equipos, a modificación da localización das estacións e mais o deseño de novos sistemas de control.
Táboa 27.

Actuacións para a mellora da Rede de Vixilancia e Control. Ano 2008
ACTUACIÓNS MELLORA REDE DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE

Incorporación de 4 novas estacións urbanas: San Caetano (Santiago de Compostela), Colexio
Fogar (Vigo), Lugo Fingoi (Lugo) e A Torre (A Coruña)
Posta en explotación das unidades móbiles
Adquisición dunha nova unidade móbil autopropulsada
Utilización de unidades móbiles para a realización de medidas indicativas intensivas para
completar as ZCA (Zonas de Calidade do Aire)
Implantación en todas as estacións dun sistema de xestión de mantemento e información
acreditado pola ISO 9001:2000

P á x i n a | 95

INFORME ANUAL 2008
2008. CALIDADE DO AIRE AMBIENTE EN GALICIA

10.4 Mellora da difusión da información á poboación
Como parte fundamental da Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do Aire, dende a
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS) perséguese a difusión entre a
poboación e todos os organismos interesados, da información dispoñible actualizada sobre o estado
da calidade do aire en Galicia e as súas fontes emisoras (Lei 8/2002, Capítulo V, Artigos 33 e 34).
En liña con esta estratexia, ao longo do ano 2008, se levaron a cabo un conxunto de iniciativas
encamiñadas a mellorar a precisión da información obtida e a interpretación da mesma, así como á
aplicación de ferramentas informáticas deseñadas para proporcionar información ó público de
maneira máis fiable e facilmente interpretable polos cidadáns. Os resultados deste esforzo pódense
observar na páxina web da CMADS (http://aire.medioambiente.xunta.es), onde se pode consultar
en tempo real os datos das estacións urbanas situadas nas principais aglomeracións de Galicia.
Entre a información dispoñible nesta web, destaca os ICA (información resumida do estado da
calidad do aire), descrición da localización e características da estación de medida, datos horarios
das últimas 48h, datos dez minutales do mesmo día, así como gráficas de evolución da
contaminación e das principais variables meteorolóxicas.
Figura 5. Imaxes de mostra da nova aplicación informática web con información sobre calidade do
aire principais aglomeracións de Galicia
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Ademais da información que ten fornecerse aos cidadáns e organizacións definida pola normativa de
referencia, dende a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (DXCAA-CMADS)
estase realizando un gran esforzo en canto ao intercambio recíproco de información (datos das
redes e estacións) entre os Estados membros da Unión Europea.
A Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, autoridade competente non marco da
Estratexia Galega de Mellora e Control dá Calidade do Aire, conforme a normativa de referencia
(Decisión 2001/752/CE da Comisión, de 17 de outubro de 2001, Decisión 2001/839/CE da Comisión,
de 8 de novembro de 2001, Directivas 96/62/CE e 1990/30/CE do Consello), utiliza os formatos
establecidos para presentar información anual sobre a avaliación da calidade do aire ambiente que
permiten un tratamento da información de forma harmonizada, con métodos e criterios comúns do
resto dos estados membros da Unión Europea.

10.5 Realización de medidas indicativas
Dada a súa mobilidade e versatilidade, as estacións móbiles de control da calidade do aire
presentan a grande vantaxe de poder avaliar en tempo real os niveis dos principais contaminantes
en calquera punto do territorio galego. As características particulares destes dispositivos facilitan a
súa utilización como puntos de medida complementarios á actual rede de estacións fixas en
situacións singulares de accidentes e/ou incidentes, así como a toma de mostras de contraste e
medidas en zonas “ocas” para a súa posterior comparación co resto de estacións que compoñen a
Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire.
Estas estacións utilizáronse tamén como medida de control ante situacións excepcionais, por
exemplo no caso dos incendios ou accidentes co fin de controlar a calidade do aire e constatar a
existencia de superacións que puidesen poñer en perigo a saúde da poboación.
Así mesmo, dentro da política de prevención e integración de novas metodoloxías de control
ambiental na Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire de Galicia, a Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible dende o ano 2008 realiza campañas de mostraxe puntuais, de
carácter experimental para o análise de parámetros adicionais en zonas con elevados índices
poboacionais e densidade industrial valorando a adecuación da sistemática empregada como a
concordancia dos resultados obtidos para os puntos de control seleccionados e a validación dos
resultados en relación coas metodoloxías de referencia.
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Actuacións previstas para o ano 2009

A continuación faise un listado das actuacións en curso ou previstas pola Subdirección Xeral de
Tecnoloxía e Control Ambiental para o próximo ano, co obxectivo de proporcionar impulso,
promoción e desenvolvemento tecnolóxico en materia de calidade do aire, encamiñadas cara o
cumprimento da normativa ambiental e garantir que a información obtida teña unha elevada
calidade e representatividade da situación na totalidade do territorio galego.
Entre outras actuacións, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (Subdirección Xeral
de Tecnoloxía e Control Ambiental), está a incorporar nas estacións urbanas paneis informativos que
permitirán informar á poboación en tempo real dos valores que se estean a rexistrar nos
analizadores. Esta actuación comezou nas estacións de vixilancia situadas na Coruña, Ourense e
Vigo. A previsión é implantar esta actuación no resto das estacións ao longo do presente ano 2009.

Táboa 28.

Actuacións de mellora da Rede de Vixilancia da Calidade do Aire. Ano 2009
ACTUACIÓNS MELLORA REDE DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE

Continuar a mellora páxina web: datos a tempo real de medidas dos parámetros de cada estación
Incremento de novas estacións de medida da calidade do aire. Aumento das estacións no medio
urbano e rural. Obxectivo: total de 16 estacións
Posta en explotación de unha unidade móbil autopropulsada e dunha estación móbil portátil
Novos paneis informativos da calidade do aire nas estacións urbanas. Se indica a tempo real os
valores dos parámetros que están medindo a estación e os ICA´s
Charlas explicativas en colexios e parques de bombeiros e outros onde se sitúe unha unidade
móbil
Avaliación dos parámetros fixados póla 4ª Directiva Filla. Incremento das medidas ata acadar a
totalidade das estacións e especialmente nas cidades de mais de 50.000 habitantes
Realización de exercicios e ensaios de intercomparación de equipos de medidas (internos e
externos) para demostrar o nivel de calidade acadada na Rede Galega
Emprego de ferramentas de simulación de dispersión de contaminantes
Implantación dun SIX (Sistemas de Información Xeográficos)
Desenvolvemento de sistemas de xestión de simulación de calidad do aire en Galicia
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Táboa 29.

Actuacións para realizar no campo do control ambiental. Ano 2009
REXISTRO GALEGO DE EMISIÓNS: PREVISIÓN SECCIÓN EPER-PRTR

Mellora do acceso cartográfico (SIX)
Ampliación das consultas á base de datos
Análise de implantación de modelos de datos a estándar europeo de transmisión de datos

Táboa 30.

Actuacións para realizar no campo do control ambiental. Ano 2009
REXISTRO GALEGO DE EMISIÓNS: PREVISIÓN SECCIÓN COVs

Realización de xornadas técnicas relativas a tecnoloxías e sistemas de tratamento
Validación da información recibida en REGADE-COV e automatización do inventario
Avaliación do comportamento das empresas rexistradas en REGADE-COV durante os últimos anos.
Definición individualizada de actuacións a realizar dependendo do resultado da citada avaliación.
Ampliación das instalacións rexistradas
Campaña sectorial de inspección (sector de laminación de madeira e plástico) ás empresas que
podan estar afectadas polo R.D. 117/2003 e que non estean rexistradas en REGADE-COV.

Táboa 31.

Actuacións para realizar no campo do control ambiental. Ano 2009
REXISTRO GALEGO DE EMISIONS: PREVISIÓN SECCIÓN CAPCAGALICIA

Implantación de sistemas de datos xeográficos (SIX)
Publicación do Catálogo
Ampliación de consultas de datos
Analisis do sistema e mellora dos perfís do acceso e consultas (empresa- OCA- CMADS) na base de
datos e implantación
Implantar unha contorna de descarga de datos
Libros de Rexistro Electrónicos
Criterios de OCA con arranxo ás Instrucións Técnicas
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Principais conclusións

O presente informe resume os datos anuais da calidade do aire comprendidos entre o 1 de xaneiro e
o 31 de decembro do ano 2008, obtidos nas estacións que compoñen a Rede Galega de Vixilancia da
Calidade do Aire así como noutros estudos complementarios realizados. Estas estacións son as
responsables de vixiar a calidade do aire en zonas urbanas e industriais. Os datos da estación de
control da contaminación residual (ou de fondo), non estaban dispoñibles no momento de redacción
do presente informe, polo que serán anexados a este informe unha vez sexan validados pola
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible ou integradas no Informe de 2009 unha
vez se publiquen estes índices pola EMEP (European Monitoring Evaluation Programme) e a Rede
Europea de Contaminación Transfronteriza.
Atendendo ao marco normativo vixente en materia de protección da saúde das persoas fronte aos
contaminantes atmosféricos, os valores de concentración rexistrados nas estacións que conforman a
Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, tanto nas urbanas como nas industriais, de
carácter fixo e móbil, ao longo do ano 2008 cumpriron con todos os requisitos definidos pola
lexislación aplicable para manter unha axeitada calidade do aire nas súas principais
aglomeracións (A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense).
Este feito constatouse para todas as estacións e para os seguintes contaminantes atmosféricos:
dióxido de xofre (SO2), partículas (PM10), ozono (O3), benceno (C6H6), monóxido de carbono (CO),
sulfuro de hidróxeno (H2S), fluoruro de hidróxeno (HF), arsénico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg) e
níquel (Ni). Atendendo aos criterios establecidos polo Real Decreto 812/2007 (Artigo 4) o
benzo(α)pireno no aire ambiente, foi utilizado como indicador do risco canceríxeno dos
hidrocarburos aromáticos policíclicos.
No ano 2008 non se rexistraron superacións dos valores límite definidos para diferentes períodos de
medida (anual, diario, horario e octohorario) en máis das ocasións establecidas como máximo pola
lexislación, aínda ben que tiveron lugar nalgúns casos superacións puntuais. En ningunha ocasión se
superaron os valores umbral de alerta e información á poboación para a protección de a súa
saúde.
Unicamente se superou un número de veces permitido no caso do valor límite diario para as
partículas en concreto PM10, na estación urbana de Corlab (A Coruña), rexistrando en 46 ocasións
unha concentración por enriba de 50 µg/m3, cando o número de superacións máximas permitidas
pola lexislación para o ano 2008 é de 35 veces/ano.
Non obstante, cabe anotar que co fin de poder avaliar correctamente a representatividade destas
superacións recollidas nas estacións urbanas se deberá de dispoñer da información pendente de
publicación polo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño coa determinación da
magnitude dos episodios naturais de intrusión de po africano ocorridos ao longo do ano 2008 en
Galicia e que puidesen influír na superación destes valores, restándose dos mesmos.
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Polo que poderían non acadarse este nivel de superación. A Consellería vai seguir con atención este
valor e estación puntal ao longo do ano 2009 para rematar con un plan de actuación específico.
Por outra banda, no caso da Rede de Vixilancia da Calidade do Aire en zonas industriais pese a non
superase os valores límite durante máis ocasións das permitidas pola lexislación nun ano, si que
tiveron lugar superacións en casos puntuais que foron correctamente avaliadas e controladas pola
Administración para evitar e minimizar o risco de posibles superacións no futuro, así como prever
que estas situacións ocorran.
Por isto e segundo os resultados obtidos polas estacións que compoñen a Rede Galega de
Vixilancia da Calidade do Aire, e a súa avaliación en comparación cos criterios definidos pola
lexislación vixente na materia, cabe cualificar o estado global da calidade do aire ambiente en
Galicia durante o ano 2008 entre bo e excelente.
Neste senso, para lograr que este feito se constatase dende a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible (DXCAA-CMADS) como autoridade competente no marco da Estratexia
Galega de Mellora e Control da Calidade do Aire desenvolvéronse no ano 2008 un conxunto de
medidas que tiveron co obxectivo principal, abordar dende unha perspectiva global o problema da
calidade do aire, tal como establece a Directiva 2008/50/CE relativa á calidade do aire ambiente e
unha atmosfera máis limpa en Europa, así como o prescrito pola lei estatal 34/2007 de calidade do
aire e protección da atmosfera.
Máis en detalle, tanto as medidas que se levaron a cabo durante o ano 2008 como as previstas para
o ano 2009, foron descritas polo miúdo no presente informe. Algunhas das medidas destacadas,
encamiñadas á mellora continua do estado da calidade do aire en Galicia, consonte ao Real Decreto
1023/2002, inclúen as seguintes:
 Garantía de calidade da información obtida
 Control das emisións atmosféricas
 Mellora da rede de vixilancia e control
 Mellora da difusión da información á poboación
 Realización de medidas indicativas
A

experiencia

acumulada

nestes

últimos
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pola
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de

Medio
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Desenvolvemento Sostible demostran que a información sobre a calidade do aire ambiente obtida a
través das estacións da Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, converteuse en unha
ferramenta fundamental para combater a contaminación atmosférica e identificar situacións de
resgo para a saúde sa poboación e outros prexuízos, e controlar ao mesmo tempo a evolución a
longo prazo da calidade do aire e as melloras resultantes das medidas aplicadas.
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