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O presente documento pretende describir o estado da calidade do aire
na Comunidade Autónoma de Galicia no período comprendido entre o 1 de
xaneiro e o 31 de decembro de 2010, atendendo aos criterios definidos pola
lexislación europea, española e galega, 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. Os principais obxectivos
da normativa vixente en materia de calidade do aire, son:
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-- 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 plans preventivos e
de actuación encamiñados á súa mellora nos casos que se considere
necesario.
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O obxectivo de mantemento dunha elevada calidade do aire atmosférico
na Comunidade Autónoma de Galicia, lévase a cabo mediante dúas liñas
de actuación fundamentais, establecidas na Lei de Protección do Ambiente
Atmosférico de Galicia:

restritivo, atendendo a todas aquelas que posúan máis de 50.000 habitantes
que define a Lei Galega (na normativa europea e española considéranse
aglomeracións as de máis de 250.000 habitantes, caso no que unicamente se
atopa a área Metropolitana de Vigo).

-- Establecendo criterios de calidade (valores límite 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., que parten dos criterios que
estableceron no seu día as actualmente derogadas Directiva Marco e
Directivas Fillas de Calidade do Aire europeas, tanto traspostas como
non traspostas ao noso ordenamento xurídico.

Para realizar a avaliación compáranse as concentracións de certos
contaminantes observando si existen ou non superacións 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. En
función das concentracións medidas, non só no último ano, senón tamén nos
anteriores, cada zona ou aglomeración sitúase nun dos tres intervalos posibles
formados polos limiares superior e inferior de avaliación da calidade do aire,
que non só definen o estado da calidade do aire na zona ou aglomeración,
senón que proporcionan os métodos axeitados de control da calidade do aire
en cada unha (medición fixa, indicativa, modelización ou combinación dos
dous últimos)

-- 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).
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.
O Informe Anual 2010 analiza os resultados de calidade do aire ambiente
rexistrados polas estacións de medición dos contaminantes atmosféricos da
Rede de Vixilancia e Control da Calidade do Aire de Galicia que avalían as
zonas de calidade do aire equivalente que forman a nosa Comunidade. As
estacións utilizadas para realizar esta avaliación deben cumprir os criterios de
macro e microimplantación definidos na lexislación para avaliar a cumprimento
dos obxectivos de protección da saúde humana e dos ecosistemas. Os
contaminantes considerados son os identificados pola lexislación autonómica,
estatal e europea en materia de contaminación atmosférica de cara á protección
da saúde das persoas, así como o medio ambiente no seu conxunto tendo en
conta os rexistros e inventarios internos existentes para o ano.
Tamén se analizan algúns aspectos históricos de evolución das emisións
industriais dende o ano 2004 ata o 2009 procedentes dos rexistros PRTR e
doutros inventarios internos de emisións e propón actuacións a desenvolver.
Na metodoloxía da avaliación, seguindo a Estratexia Española de Calidade
do Aire e o Programa Aire Limpo para Europa (Programa CAFE) préstase especial
atención ás aglomeracións urbanas. A definición de tales aglomeracións segue
o establecido na Directiva Marco de Calidade do Aire e na Lei Española de
calidade do aire e protección da atmosfera así como, loxicamente o previsto na
Lei Galega de protección do ambiente atmosférico de 2002.

Ademais da avaliación do estado da calidade do aire en Galicia, e o
cumprimento dos criterios e valores límite legais, descríbense as iniciativas
que se levaron a cabo ao longo do ano 2010 e as previstas para o ano en curso
2011.
Este conxunto de iniciativas están encamiñadas a mellorar a calidade
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 poidan darse
no territorio da Comunidade Autónoma.
Por último, co presente informe anual, perséguese a difusión entre a
poboación e todos os organismos interesados, da información dispoñible
actualizada sobre a avaliación da calidade do aire en Galicia e as súas fontes
emisoras, dando así cumprimento ás directrices e principios acordados na firma
do Convenio Internacional de Aarhus en relación á difusión da información
ambiental e tendo e conta o artigo 34.2 da Lei 8/2002 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 preséntase
de xeito claro, comprensible e facilmente accesible, difundíndose a través de
medios apropiados (informe físico, páxina web, etc.).
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O criterio de selección de aglomeracións considérase no seu sentido mais
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2. MARCO NORMATIVO
A normativa europea de referencia considerada para a protección da
atmosfera, que serve como criterio base para o desenvolvemento da Estratexia
Galega de Calidade do Aire é a que se presenta a continuación.
A directiva 96/62/CE do Consello, de 27 de setembro de 1996, sobre
avaliación e xestión da calidade do aire, tamén coñecida coma Directiva Marco,
modificou a normativa sobre esta materia existente anteriormente no ámbito
comunitario, adoptando unha formulación xeral sobre a propia avaliación da
calidade do aire, fixando criterios para o uso e a exactitude das técnicas de
avaliación, así coma a definición duns obxectivos de calidade que habían de
acadarse mediante unha planificación adecuada.

MARCO NORMATIVO
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Esta formulación xeral que precisaba do conseguinte desenrolo en relación
coas distintas sustancias contaminantes para manter unha boa calidade do
aire e mellorala cando resultase necesario, concretouse nas coñecidas coma
Directivas Fillas:
-- Directiva 1999/39/CE do Consello, de 22 de abril de 1999 relativa aos
valores de dióxido de xofre, dióxidos de nitróxeno e óxidos de nitróxeno,
partículas e chumbo en aire ambiente, modificada pola decisión da
Comisión 2001/744/CE do Parlamento Europeo e do Consello.
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-- 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.

ambiente. Isto fixo necesario incorporar ao dereito interno ditas novidades, o
cal tivo lugar a través do Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á
mellora da calidade do aire.

-- Directiva 2002/3/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de
febreiro de 2002, relativa ao ozono no aire ambiente.

Os criterios de calidade para os contaminantes que permanecían en vigor
no Decreto 833/1975, tamén se incorporaron a este Real Decreto na disposición
derogatoria única, manténdose en vigor en tanto non se aprobe a normativa
que os substitúa. Desta maneira, xunto coa disposición derogatoria incluída
no Real Decreto 100/2011, do 28 de febreiro, polo que se actualiza o catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se establecen
as disposicións básicas para a súa aplicación, se completa a derogación total
do Decreto 833/1975.

A incorporación destas Directivas ao noso ordenamento xurídico fixose,
a partir da base legal que constituía a Lei 38/1972, do 22 de decembro, de
protección do Ambiente Atmosférico, desenvolvida polo Decreto 833/1975, do
6 de febreiro, mediante as seguintes normas:
-- Real Decreto 1073/2002, do 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.
-- Real Decreto 1796/2003, do 26 de decembro, relativo ao ozono no aire
ambiente.
-- Real Decreto 812/2007, do 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.
Así mesmo, a antiga Lei 38/1972, do 22 de decembro, de Protección do
Ambiente Atmosférico, foi substituída pola Lei 34/2007, do 15 de novembro, de
calidade do aire e protección da atmosfera, que aporta a nova base legal para
os desenrolos relacionados coa avaliación e a xestión da calidade do aire en
España e serve coma marco regulador para a elaboración dos plans nacionais,
autonómicos e locais para a mellora da calidade do aire. Do mesmo xeito,
o Decreto 833/1975, que desenvolveu a Lei 38/1972, ten sido substituído
en parte polos Reais Decretos de calidade do aire máis arriba citados e pola
propia Lei 34/2007, aínda que permaneceron en vigor ata agora criterios de
calidade para algúns contaminantes cuxa presenza no aire ambiente pode
carrexar efectos prexudiciais.
A 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 veu a modificar o anterior marco regulatorio comunitario,
substituíndo á Directiva Marco e as tres primeiras Directivas Fillas, e introducindo
regulacións para novos contaminantes coma as partículas de tamaño inferior a
2,5 micrómetros, e novos requisitos en canto á avaliación e a xestión do aire

A Directiva 96/61/CE de 24 de setembro de 1996 relativa á prevención
e ó control integrados da contaminación (IPPC), establece no seu artigo 15
a obrigatoriedade de inventariar e subministrar información sobre os datos
das principais emisións e as súas fontes responsables; para estes efectos, a
Comisión publicou a Decisión 2000/479/CE, do 17 de xullo de 2000, (Rexistro
EPER) relativa á realización dun inventario europeo de emisións contaminantes.
Este conxunto normativo se trasladouse á lexislación estatal mediante o artigo
8 da Lei 16/2002 polo que se incorpora ó ordenamento interno español a
citada directiva.
O 4 de febreiro de 2006 foi publicado o Regulamento (CE) nº 166/2006,
(Rexistro E-PRTR) que modifica as directivas 91/689/CEE e 96/61/CE, e do que
resulta a ampliación das competencias, dos controis a realizar e da información
a remitir á administración. Dito Regulamento foi completado e trasladado de
forma directa en España mediante o RD 508/2007, de 20 de abril, que engade
normas adicionais sobre o subministro da información. En xaneiro de 2011 o
RD 102/2011, na súa Disposición final primeira, modifica o dito Real Decreto.
A Unión Europea aprobou o 11 de marzo de 1999 a Directiva 1999/13/CE
que ten como obxectivo previr e reducir os efectos nocivos que, para as persoas
e o medio ambiente, poidan derivarse dalgunhas actividades que empregan
nos seus procedementos de fabricación ou traballo disolventes orgánicos
en cantidades importantes. Esta disposición foi trasposta ao ordenamento
xurídico español por medio do Real Decreto 117/2003, de 31 de xaneiro, sobre
limitación de emisións de COV debidas ao uso de disolventes en determinadas
actividades.

MARCO NORMATIVO

MARCO NORMATIVO

-- Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de
decembro de 2004, relativa ao arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel
e os hidrocarburos aromáticos policíclicos no aire ambiente.
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Co obxecto de garantir unha calidade atmosférica acorde coas necesidades
do medio, a normativa impón a unha serie de actividades que empreguen
disolventes orgánicos a obriga de coñecer, controlar e reducir as súas emisións
de COV.
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MARCO NORMATIVO

Por último, ademais da información que se debe subministrar á cidadanía
e ás organizacións interesadas, establécense tamén mediante o Real Decreto
102/2011 as canles necesarios para dar cumprimento á Decisión 2004/461/CE
relativa ao cuestionario que debe utilizarse para presentar a información anual
sobre avaliación da calidade do aire ambiente, de conformidade coas Directivas
96/62/CE e 1999/30/CE do Consello, e as Directivas 2000/69/CE e 2002/3/
CE do Parlamento Europeo e do Consello. Deste xeito, quedan determinados
os formatos e a periodicidade que permiten un tratamento da información de
xeito harmonizado, con métodos e criterios comúns.
Non se pode esquecer neste marco normativo, que a nosa Comunidade
dispón da súa propia normativa en materia de calidade do aire, a Lei 8/2002
de protección do ambiente atmosférico de Galicia.

3. EVOLUCIÓN DAS EMISIONS INDUSTRIAIS ENTRE
2004 E 2009
A partir dos datos recollidos polo Rexistro Galego de Emisións (REGADE)
para o ano 2009, elaborouse un estudo comparativo da evolución das emisións
de orixe industrial en Galicia utilizando datos comprendidos entre os anos
2004 ao 2009.
A evolución das emisións durante o período 2004-2009 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.
Para realizar unha análise das emisións industriais con maior cobertura
engadíronselle ás emisións recollidas no rexistro PRTR 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 (RD 100/2011). As emisións de CO2 foron omitidas no estudo
porque son as relacionadas especificamente aos procesos de combustión e a
súa orde de magnitude é 1:100 frente ao SOx e o NOx que poden representar
da mesma maneira unha combustión. Todos os datos recollidos nesta análise
foron validados polo tanto, pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestrutura e considéranse datos representativos.
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Posteriormente publicouse o Real Decreto 227/2006, de 24 de febreiro,
o cal traspón a Directiva 2004/42/CE, que ten por obxecto limitar o contido
total de COV en determinadas pinturas e vernices, así como en produtos
de renovación do acabado de vehículos; aplícase a produtos en lugar de a
instalacións.
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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 vermella oscura),
mentres que as emisións do resto de provincias están referidas ao eixo vertical
principal (esquerdo). Todos os valores están en toneladas/ano.

Evolución Emisions 2004-2009
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Na categoría doutras 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 2004-2009 de forma cualitativa.
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 2008, 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. O mesmo ocorre cos óxidos de nitróxeno,
NOX, que experimentaron un descenso significativo nos últimos 4 anos. As
mellores técnicas dispoñibles implantadas nas instalacións, sobre todo no que
ás actividades IPPC se refiren, e unhas esixencias legais cada vez con maior
peso, tradúcense nunha tendencia positiva destas emisións.
Emisións por Sector na Coruña
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fig 1. Evolución do total de emisións de orixe industrial cuantificadas nas 4 provincias.
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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
PRTR-Galicia e os datos declarados. Como xa se comentou, esta análise das
emisións de orixe industrial ten en conta as emisións dos diferentes rexistros.

fig 2. Emisións por Sector na Coruña no Ano 2009

Á clasificación por sectores do Rexistro PRTR engadíronselle dúas novas
categorías: produción e transformación de madeira e outras actividades,
debido á súa presenza na provincia.

Nestas gráficas obsérvase cómo os cambios tecnolóxicos como a
substitución de combustibles e as melloras asociadas a novos procesos
industriais cambiaron o perfil ata facer que as emisións de SOX en dous anos
se reduciran nun 80 %.
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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 sectores que na provincia de A
Coruña aportan o maior volume anual de emisións atmosféricas.
Evolucion das Emisions na Coruña
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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 ata o ano 2008. O sector de produccion de transformación de
metais durante o ano 2009 tivo unha forte subida motivada porque algunhas
instalacións tiveron un aumento puntual dun contaminante que debe ser
analizada a súa evolución para determinar se foi un caso puntual ou que o uso
dun factor de emisión non está representando correctamente á emisión do
proceso. Considérase que o descenso xeral 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.).
Os de enerxía e refinería de petróleo e as industrias agroalimentarias
e gandeiras experimentaron nos últimos anos un descenso prácticamente
constante das súas emisións de contaminantes atmosféricos, como consecuencia
da implementación de medidas de control entre elas, a substitución de
combustibles por outros más limpos. Por últimos os sectores da produción
e transformación da madeira despois de varios anos de aumento, veñen
reducindo o seu peso na provincia gracias á mellora da maquinaria, sendo
importante destacar unha tendencia de redución das emisións en xeral. O
sector de Xestion de Residuos sufriu un aumento no ano 2009 polo aumento
no control do Metano nos Xestores que realizan almacenamento temporal.

fig 3. Evolución das Emisións na Coruña
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fig 5. Sector Industria Química Coruña
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fig 4. Emisións Principais Coruña 2009
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fig 6. Sector Xestión de Residuos Coruña

fig 8. Sector Industria Madereira Coruña
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fig 9. Sector Producción e Transformación de metais Coruña

fig 7. Sector Instalacións de Combustión Coruña
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Pontevedra
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Se 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 reflicte nesta páxina.
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Na categoría de outras actividades inclúense: empresas construtoras,
fabricación e reparación de buques e outras actividades de diversa natureza.

de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes orgánicos en
determinadas actividades e instalacións.

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 127 instalacións
emisoras que operan na provincia de Pontevedra, representando o 34 % do
total das emisión rexistradas.

En canto ás emisións por contaminante de orixe industrial constátase en
Pontevedra que a categoría de outros compostos, representa unha porcentaxe
moi importante do total de emisións inventariadas nesta provincia asociada á
contribución relativa dos compostos orgánicos volátiles (COVs), posiblemente
como consecuencia da planta de fabricación das fases de finais dos vehículos
na factoría PSA Peugeot Citroën en Vigo. Tamén ten unha grande importancia
o CO, derivado de algunhas combustións incompletas nas que se produce ese
composto. No gráfico seguinte pódese visualizar esta tendencia.

A evolución das emisións industriais orixinadas en Pontevedra durante
o período 2004-2009, constata que as tendencias que seguen as emisións
dos distintos contaminantes atmosféricos é variable para os parámetros da
categoría dos óxidos de nitróxeno e outros, mentres que os correspondentes a
dióxidos de xofre, monóxido de carbono e partículas mantiveron unha tendencia
máis ou menos constante ao longo destes últimos catro anos. 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).

A continuación amósase a evolución das emisións atmosféricas dos
sectores que aportan o maior volume anual de emisións atmosféricas na
provincia de Pontevedra.

Evolución Emisións Industriais en Pontevedra (2004-2009)
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fig 11. Evolución Emisións Industriais en Pontevedra (2004-2009)

fig 10. Industria por Sector Pontevedra

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 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

En primeiro lugar, pódese observar o significativo ascenso en canto a
toneladas/ano do sector tratamento superficial por actividades relacionadas co
consumo de disolventes orgánicos, neste caso vinculado coa automoción. Este
incremento, está relacionado coa intensificación no seguimento e control das
emisións de COVs a partir do ano 2006 . Cabe sinalar que, dende este ano ata
o 2008 apréciase unha tendencia á baixa das cargas contaminantes.

EVOLUCIÓN DAS EMISIÓNS INDUSTRIAIS

EVOLUCIÓN DAS EMISIÓNS INDUSTRIAIS

INFORME ANUAL 2010

17

INFORME ANUAL 2010

INFORME ANUAL 2010

Emisions Industriais por Contaminante

Tratamento Superficial

Óxidos de xofre (SOx/SO2)

Óxidos de nitróxeno (NOx/NO2)

Partículas (PM10)

4000000

Outros

3500000

3000000

35%

2500000

37%

2000000

1500000

10%

15%

1000000

3%

500000

0
2004

fig 12. Emisións Industriais por Contaminante

2005

2006

2007

2008

2009

fig 14. Sector Tratamento Superficial Pontevedra

Outros sectores, como a industria mineira, presentan tendencias irregulares
en canto a incrementos das emisións nos primeiros anos e descensos posteriores
sen ter unha explicación directa a este suceso.
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fig 15. Sector Industria da Cerámica Pontevedra
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fig 13. Sector Industria Química Pontevedra
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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.

Gandeiría e Acuicultura

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 papel e cartón, carbono, 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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fig 18. Evolución Emisións Industriais Ourense 2004 - 2009
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fig 17. Industria por Sectores Ourense 2009

Polo que respecta ás emisións industriais anuais orixinadas en Ourense
durante o período 2004-2009, obsérvanse que a tendencia que seguen as
emisións dos contaminantes atmosféricos é máis ou menos constante para os
parámetros partículas e a categoría de outros, presentando un lixeiro ascenso
no caso do dióxido de xofre e o monóxido de carbono sen significancia relativa.
No caso dos óxidos de nitróxeno, cabe sinalar que éstes representaron un
incremento importante ao longo destes últimos, experimentando a última
subida ao longo do 2008. Estas tendencias decreceron no 2009, debido a que
algunhas empresas pecharon ou diminuiron a súa actividade de forma brusca.
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O seguinte gráfico mostra a aportación de cada contaminante (en %)
ao total de emisións atmosféricas con orixe industrial na provincia no ano

21

2009. Como se pode observar, os óxidos de nitróxeno (NOx) representan 25%,
mentres que os óxidos de xofre representan 16% respectivamente. As emisións
de Outros contaminantes representa un 42% debido a que as instalacións
dos sectores Gandeiro e Alimentario, que representan nesta provincia unha
parte moi importante das súas emisións cada vez foron máis controladas e
rexistradas como posibles afeccións ao medio por medio de factores de emisión
de Metano, Oxido nitroso e Amoniaco.
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fig 20. Sector Gandeiría Ourense
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fig 19. Emisións Industriais por Contaminante Ourense

Os sectores mais relacionados co campo galego na provincia de Ourense
nos últimos anos van subindo na representación das emisións desta provincia.
O peche de algunhas empresas e a redución de actividade do sector químico
veñen sendo factores que van cambiando o perfil de emisións.
Na primeira gráfica representase o sector Gandeiro como o principal,
cunhas emisións en ascenso debido a que o numero de empresas que estan
sendo controladas foi aumentando dende os 24 centros no EPER no ano 2006,
ata os 52 no PRTR no ano 2009. O sector Mineral mantivo practicamente
constante e os resto dos sectores sufriron moitas fluctuacións debido sobre
todo á crise, sendo Ourense unha das provincias máis afectadas.
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fig 21. Sector Cerámica Ourense
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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).

Lugo

Á clasificación por sectores do Rexistro EPER engadíronselle dúas novas
categorías: produción e transformación de madeira e outras actividades que
hai na provincia. 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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fig 24. Emisicións Industriais por Contaminante Lugo 2009

fig 22. Empresas por Sector Lugo 2009

A continuación amósase unha gráfica durante o período 2004-2009. Como
se pode observar, a tendencia é practicamente constante.

Evolución Emisións Industriais Lugo 2004 - 2009
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Por canto respecta á aportación de cada contaminante (en %) ao total
de emisións atmosféricas con orixe industrial na provincia de Lugo, pódese
observar a carga en toneladas/ano do monóxido de carbono (CO) que representa
o 59 % do total das emisións industriais rexistradas no ano 2008, atribuíble
en grande medida 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 a outra metade
das emisións totais (24 % e 12 % respectivamente). Menos significativas son
as emisións de partículas e de outros contaminantes con aportacións pequenas
ao total de emisións rexistradas.
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A evolución das emisións atmosféricas dos sectores que contribúen en
maior medida ás emisións totais na provincia de Lugo, amosa unha tendencia
máis ou menos constante, tocante a emisións totais anuais, donde o sector de
produción e transformación de metais, sector quimico e a mineral cun lixeiro
descenso da carga contaminante no último ano, son as principais aportacións.
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fig 23. Evolución Emisións Industriais Lugo 2004 - 2009
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Emisions Industriais 2009

Particulas (PM10)

2010

En xeral, sobre os datos máis relevantes e con maior incidencia, faise
por parte da Administración unha análise e seguimento dos mesmos para ter
controladas as principais fontes orixe do dato aplicando as medidas correctoras
necesarias coa instalación en cuestión có fin de mellorar as súas emisións.
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fig 27. Sector Metal Lugo
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Mineral

En resumo, dende o principio da análise, en Galicia vese unha forte
tendencia á baixa nas emisións, por varios factores, algúns relacionados
con cambios tecnolóxicos (Instalacións de Combustión, cambio a carbón
de importación e adaptación da instalación), novos procesos máis limpos
(sustitución de combustibles e utilización de Gas Natural e os novos Ciclos
Combinados) e outros descensos debidos a crise económica (descenso na
cantidade de instalacións e redución da actividade).
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No campo do control atmosférico en decembro de 2010 publicouse a
nova Directiva de emisións (Directiva 201/75/UE), que refunde nunha única
Directiva varias normas actualmente en vigor e que ten que ser trasposta en
España. Inclúe maior control das empresas de combustión e a aplicación de
MTDs (mellores técnicas dispoñibles) de forma directa nas instalacións que
deban ter unha autorización ambiental integrada na súa renovación. Reforza
o seguimento das emisións e as inspecciones medioambientais e mellora o
acceso publico á información.
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4. COMPOSTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
O uso de disolventes é a principal orixe das emisión de COVs á atmosfera,
producidos habitualmente pola industria en forma de gases que se poden
xerar cando se empregan disolventes que os conteñen. Cando son liberados
á atmosfera, estes COVs emitidos poden ser nocivos para a saúde e producir
importantes prexuízos aos recursos naturais porque xunto cos óxidos de
nitróxeno son precursores do ozono troposférico .

COVs
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A limitación de emisións de COVs debidas ao uso de disolventes en
determinades actividades está regulado polo Real Decreto 117/2003, de 31
de xaneiro. Para estas fontes de emisións a Consellería de Medio Ambiente
,Territorio e Infraestructuras ten implantado dende o ano 2007 ata o día de
hoxe un sistema para que os titulares das instalacións poidan inscribir ,declarar
e consultar os seus datos a través da plataforma informática REGADE-COVs ,
con URL : https://www.xunta.es:444/cov/ . A automatización deste sistema
posibilita a transparencia nas declaracións destes compostos, nos termos
previstos nas Directivas e no Convenio Aarhus , firmado por España.
Na data de realización deste informe estaba aberto o periodo de declaración
de COVs 2010 que remata o 31 de marzo, polo que os datos dos que dispoñemos
a día de hoxe corresponden a anos anteriores. A continuación detállanse os
rexistros de emisións de COVs (fonte REGADE-COVs) nas provincias galegas
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durante o período 2008 e 2009 :

Total de Instalacións Rexistradas
Consumo de Disolvente (kg/ano)
Consumo Sustancias R40 (kg/ano)
Consumo Sustancias R45, R46,
R49, R60 e R61
(kg/ano)
Disolvente Recuperado e Reutilizado (kg/ano)
Emisións Canalizadas: Emisión de
Disolvente (kg/
ano)
Emisións Difusas
(kg/ano)
Emisións Totais
(kg/ano)

CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

18

2

8

36

566.906,92

3.941,74

89.720,06

6.047.142,49

0,00

438,96

0,00

233,80

0,00

0,00

0,00

0,00

9.118,67

307,00

8.650,00

86.347,83

7.788,91

0,00

3.740,15

9.613,24

487,41

143,10

259,77

275,30

216.161,91

4.131,24

65.160,61

2.673.161,91

Dos datos expostos nas táboas anteriores (ver tamén gráfico de evolución),
dedúcese que no ano 2009 as emisións de COVs nas provincias de Lugo, Ourense
e Pontevedra descenderon con respecto ao ano anterior. O lixeiro aumento
das emisións de COVs na provincia da Coruña débese, fundamentalmente, ó
aumento das emisións canalizadas por mor dunha nova instalación rexistrada
con un elevado consumo de disolvente.
Na provincia de Pontevedra ,as emisións son moi superiores con respecto
as das outras tres provincias xuntas. Isto está asociado principalmente ao
sector da automoción desenvolvida básicamente polas grandes empresas do
sector, neste caso destaca PSA PEUGEOT-CITROËN en Vigo, e empresas que
desenrolan actividades de recubrimento de superficies metálicas e de plástico,
asi como as de fabricación de adhesivos, tintas e barnices.
Finalmente ,é moi significativo o descenso do consumo total de disolvente
nas provincias de Coruña , Pontevedra e Ourense, a pesar de que nalgunha
delas aumentaron os rexistros de empresas, consecuencia directa da situación
económica actual que se traduce nun descenso na actividade das instalacións.

COVs

COVs

Rexistro 2008
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tab 1. Rexistro Covs 2008

Rexistro 2009
Total de Instalacións Rexistradas
Consumo de Disolvente (kg/ano)
Consumo Sustancias R40 (kg/ano)
Consumo Sustancias R45, R46,
R49, R60 e R61
(kg/ano)
Disolvente Recuperado e Reutilizado (kg/ano)
Emisións Canalizadas: Emisión de
Disolvente (kg/
ano)
Emisións Difusas
(kg/ano)
Emisións Totais
(kg/ano)

CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

19

2

9

44

284.644,10

4.104,00

64.823,10

5.162.407,40

0,00

479,52

0,00

253,09

0,00

0,00

0,00

0,00

21.082,50

336,00

9.775,00

60.999,25

14.789,07

0,00

7.386,18

15.561,24

514,12

53,08

396,06

245,11

219.355,05

747,50

64.592,98

2.296.573,76

fig 28. Evolución Emisións Cov’s.

tab 2. Rexistro Covs 2009
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5. CALIDADE DO AIRE AMBIENTE ESIXIDA POLA
NORMATIVA
Considérase contaminante, 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.
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 humana e os ecosistemas.
A lexislación aplicable en materia de calidade do aire ambiente antes
enumerada define unha serie de valores límite, obxectivo e limiares 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.
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COVs
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Enténdese como valor límite aquel que non debe superarse co fin de
evitar, previr ou reducir os efectos nocivos para a saúde humana e para o
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Ademais, considérase limiar de alerta o nivel a partir do cal unha
exposición de breve duración supón un risco para a saúde humana. Por último
defínense como valores obxectivo aqueles que se persegue conseguir para
protexer a saúde das persoas ou os ecosistemas no medio e longo prazo.
Estes valores de concentración fixados, así como os métodos de cálculo
e o número de superacións máximas permitidas, en función dos que se trata
de protexer a saúde das persoas ou os ecosistemas deben ser controlados
polas autoridades competentes (en Galicia a Xunta de Galicia por medio do
departamento con competencias, que é o Laboratorio de Medio Ambiente de
Galicia, pertencente á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas).
Para a vixilancia destes valores límite e limiares, a normativa europea
e española establece controis máis esixentes en aquelas aglomeracións ou
poboacións urbanas 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).
Sen embargo, a Lei 8/2002 de protección do ambiente atmosférico
de Galicia, é máis restritiva en canto á súa definición de aglomeración,
considerándoa 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, Territorio e Infraestruturas
confire carácter de aglomeración ás 7 cidades de Galicia con maior densidade
da poboación, localizando nelas sistemas de vixilancia e control da calidade do
aire que son posteriormente integrados na Rede Galega de Vixilancia e Control
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.

5 1.
Aire

Período de
promedio

-- Os valores límite para a protección da saúde e o nivel crítico para a
protección da vexetación do dióxido de xofre defínense na seguinte

Valor
350 μg/m3, que non
poderá superarse en
máis de 24 ocasións
por ano civil
125 μg/m3, que non
poderá superarse en
máis de 3 ocasións or
ano civil

Valor límite horario

1 hora

Valor límite diario

24 horas

Nivel crítico

Ano civil e inverno
(do 1 de outubro a 31
de marzal)

20 μg/m3.

Data de
cumprimento do VL
En vigor desde
1-1-2005

En vigor desde
1-1-2005
En vigor desde
11-6-2008

tab 3. Valores Límite SO2

O nivel crítico só se aplicará aos datos obtidos nas estacións de medición
que cumpran os requisitos de macroimplantación dos puntos de mostraxe para
a protección dos ecosistemas naturais e da vexetación definidos no apartado
II.b do Anexo III do RD 102/2011.
-- O valor límite do dióxido de nitróxeno para a protección da saúde e o
nivel crítico dos óxidos de nitróxeno para a protección da vexetación
amósanse na seguinte táboa:
Período
de promedio

Valor límite
horario

1 hora

Valor límite

200 μg/m3 de
NO2 que non
poderán superarse en máis de
18 ocasións por
ano civil

Valores Límite e Valores Obxectivo da Calidade do

As seguintes táboas especifican os valores límite e obxectivo definidos
pola lexislación aplicable para a protección da saúde humana e da vexetación,
para cada contaminante atmosférico regulado nos Anexos do RD 102/2011.
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táboa:

Valor límite
anual

1 ano
civil

40 μg/m3 de NO2

Marxe de tolerancia

Data límite de
cumprimento
do VL

50% a 19 de xullo de
1999, valor que se reducirá
o 1 de xaneiro de 2001 e,
no sucesivo, cada 12 meses, en porcentaxes anuais Debía acadarse o
idénticos, ata acadar o 0% 1 de xaneiro de
o 1 de xaneiro de 2010.
2010
50% nas zonas e aglomeracións nas que se concedera unha prórroga
50% a 19 de xullo de
1999, valor que se reducirá
o 1 de xaneiro de 2001 e,
no sucesivo, cada 12 meses, en porcentaxes anuDebía acadarse o
ais idénticos, ata alcanzar
1 de xaneiro de
un 0% o 1 de xaneiro de
2010.
2010.
50% nas zonas e aglomeracións nas que se teña
concedido unha prórroga
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medio no seu conxunto, fixado baseándose en coñecementos científicos.
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Nivel crítico

1 ano
civil

30 μg/m3 de NOx
(expresado coma
NO2)

Ningún

INFORME ANUAL 2010

1 ano civil

25 μg/m3

Valor límite
(fase II)

1 ano civil

20 μg/m3

-

CALIDADE ESIXIDA POLA NORMATIVA

tab 4. Valores Límite NO2

Para a aplicación do nivel crítico só se tomarán en consideración
os datos obtidos nas estacións de medición que cumpran os requisitos de
macroimplantación dos puntos de mostraxe para a protección dos ecosistemas
naturais e da vexetación definidos no apartado II.b do Anexo III do RD
102/2011.
-- No caso das partículas PM10, o valor límite en condicións ambientais
para a protección da saúde é:
Data de
cumprimento do
VL
En vigor dende o
1 de xaneiro de
50 μg/m3 que
50%, aplicable
non poderán
2005, salvo nas
só mentres estea
superarse en
zonas que se conen vigor a exen24 horas
máis de 35
cedera a exención
ción de cumpriocasións por
de cumprimento,
mento dos VL
ano.
que será o 11 de
xuño de 2011.
En vigor dende o
1 de xaneiro de
20%, aplicable
2005, salvo nas
só mentres estea
zonas que se conen vigor a exen1 ano civil
40 μg/m3
cedera a exención
ción de cumpride cumprimento,
mento dos VL
que será o 11 de
xuño de 2011.
tab 5. Valores Límite PM10

Período de
promedio

Valor límite
diario

Valor límite
anual

tab 6. Valores Límite PM2,5

Marxe de
tolerancia

Valor límite

O valor límite da fase II é indicativo, e deberá ratificarse como valor límite
en 2013, á luz dunha maior información acerca dos efectos sobre a saúde e o
medio ambiente, a viabilidade técnica e a experiencia co valor obxectivo nos
Estados Membros da Unión Europea.
-- Para o chumbo, o valor límite en condicións ambientais para a
protección da saúde é:
Período de
Valor límite
promedio

Valor límite anual

-- Os valores obxectivo e límite das partículas PM2,5 en condicións
ambientais para a protección da saúde son:

Valor obxectivo
anual

Período de
promedio

Valor

Marxe de
tolerancia

1 ano civil

25 μg/m3

-

Data de
cumprimento do VL
En vigor dende 1 de
xaneiro de 2010

Data de cumprimento do VL

En vigor dende o 1 de xaneiro de 2005,
en xeral. Nas inmediacións de fontes industriais específicas situadas en lugares
1 ano civil
0,5 μg/m3
contaminados ó longo de decenios de
actividade industrial, o 1 de xaneiro de
2010
tab 7. Valores Límite para o Chumbo

-- Para a protección da saúde, o valor límite do monóxido de carbono
é:

Valor límite
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1 de xaneiro de 2020

Período de
Valor límite
promedio
Máxima diaria das
medias móbiles octo10 mg/m3
horarias
tab 8. Valores Límite CO

Data de
cumprimento do VL

CALIDADE ESIXIDA POLA NORMATIVA

Valor límite
anual (fase I)

20% o 11 de xuño de
2008, que se reducirá o 1 de xaneiro
seguinte, e no sucesivo, cada 12 meses, en porcentaxes
idénticos anuais ata
acadar o 0% o 1 de
xaneiro de 2015,
estabrecéndose os
seguintes valores:
5 μg/m3 en 2008,
4 μg/m3 en 2009 e
2010, 3 μg/m3 en
2011, 2 μg/m3 en
2012 e 1 μg/m3 en
2013 e 2014

En vigor dende
o 11 de xuño de
2008.

En vigor dende o 1 de
xaneiro de 2005
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-- Os valores obxectivo e obxectivos a longo prazo para o ozono:
Contaminante

Valor obxectivo
para a protección
da saúde humana
Valor obxectivo
para a protección
da vexetación
Obxectivo a longo
prazo para a protección da saúde
humana
Obxectivo a longo
prazo para a protección da vexetación

Parámetro

Valor

Data de
cumprimento

120 μg/m3 que non
deberán superarse
Máxima diaria das
en máis de 25 días
1 de xaneiro de 2010
media móviles octopor cada ano civil de
horarias
promedio nun período
de 3 anos
18000 μg/m3 x h de
AOT40, calculado a
partir de valores hor- promedio nun período 1 de xaneiro de 2010
de 5 anos
arios de maio a xuño
Máxima diaria das
medias móbiles octohorarias nun ano civil

120 μg/m3

Non definida

AOT40, calculado a
partir de valores horarios de maio a xullo

6000 μg/m3x h

Non definida

tab 9. Valores Límite Ozono

O cumprimento dos valores obxectivo para a saúde humana e a vexetación
verificarase a partir do 1 de xaneiro de 2010. É dicir, os datos correspondentes
ao ano 2010 serán os primeiros que se utilizarán para verificar o cumprimento
nos tres ou cinco anos seguintes, segundo o caso.
-- Os valores obxectivo para o arsénico, cadmio, níquel e benzo(a)pireno
en condicións ambientais, medidos coma niveis no aire ambiente na
fracción PM10 coma promedio durante un ano natural son:
Contaminante
Valor obxectivo
Data de cumprimento
1 de xaneiro de 2013
As
6 ng/m3
3
1 de xaneiro de 2013
Cd
5 ng/m
1 de xaneiro de 2013
Ni
20 ng/m3
1 de xaneiro de 2013
B(a)P
1 ng/m3
tab 10.
Valores Límite para Arsénico, Cadmio, Niquel e Benzo(a)pireno

-- Por último, en tanto non se revisen segundo o especificado no artigo 9
da Ley 24/07, serán de aplicación os seguintes obxectivos da calidade
do aire para fluoruro de hidróxeno e sulfuro de hidróxeno:

HF
H2S
tab 11.

5 2.

Concentración media en
24 horas, que non debe
superarse
10 μg/m3
40 μg/m3

Valores Límite para Fluoruro de Hidróxeno e Sulfuro de Hidróxeno

Limiares de Alerta e Información

Como definimos anteriormente, o limiar de alerta é un nivel a partir do cal
unha exposición de breve duración supón un risco para a saúde humana que
afecta ao conxunto de a poboación e require a adopción de medidas inmediatas
por parte das Administracións competentes. O limiar de información é un
nivel dun contaminante a partir do cal unha exposición de breve duración
supón un risco para a saúde humana dos grupos de poboación especialmente
vulnerables, e as Administracións competentes deben subministrar unha
información inmediata e adecuada. Os limiares definidos na lexislación vixente
son os seguintes:
-- O valor correspondente ao limiar de alerta so por dióxido de xofre
sitúase en 500 µg/m3. Considerarase superado cando durante tres horas
consecutivas se exceda dito valor cada hora, en lugares representativos
da cidade ou en un área de, como mínimo 100 km2 ou nunha zona ou
aglomeración enteira, tomando a superficie que sexa menor.
-- Para o dióxido de nitróxeno, o valor correspondente ao limiar de
alerta sitúase en 400 µg/m3. Considerarase superado cando durante
tres horas consecutivas se exceda dito valor cada hora en lugares
representativos da cidade ou en un área de, como mínimo 100 km2 ou
nunha zona ou aglomeración enteira, tomando a superficie que sexa
menor.
-- O limiar de información para o ozono son 180 μg/m3 en promedio
horario, e o limiar de alerta, 240 μg/m3, tamén en promedio horario,
aínda que a superación deste limiar débese medir ou prever durante
tres horas consecutivas.
Cando se superen calquera dos limiares anteriormente indicados, ou se
prevea que se vai superar un limiar de alerta, as Administracións competentes
deben adoptar as medidas necesarias de urxencia e informar á poboación por
radio, televisión, prensa ou internet, entre outros medios posibles, dos niveis
rexistrados ou previstos e das medidas que se vaian a adoptar.
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Obxectivo

Concentración media en
30 minutos que non debe
superarse
30 μg/m3
100 μg/m3

Ademais, as Administracións competentes, que no caso galego é a
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación ambiental, deben informar ao
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A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas dispón dende o ano 2008 dun
Protocolo de Actuación para a Información á poboación en situacións
excepcionais de contaminación atmosférica.
Este Protocolo, actualmente en revisión, establece o procedemento e
o fluxo de información que seguirá a SXCAA 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.
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 limiar de información á poboación
no caso do ozono e ao 80% do valor limiar 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 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 Secretaría 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.
Está previsto que no próximo mes de maio esté finalizada a actualización
do protocolo, quedando adecuado aos novos requisitos, e actualizando os
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fluxos de información á situación actual da Xunta de Galicia.

5 3. Ubicación dos Puntos de Mostraxe: Situación das
estacións de Medicion.
Á hora de situar as estacións de control da calidade do aire, hai que ter en
conta que estas deben cumprir cos criterios enumerados no anexo III do RD
102/2011, onde se especifican os criterios de macro e microimprantación dos
puntos de mostraxe para a protección da saúde humana e para a protección
dos ecosistemas e a vexetación para a medición das concentracións de SO2,
NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, benceno, CO, As, Cd, Hg, Ni e PAHs.
Para a medición das concentracións de SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb,
Benceno, CO, As, Cd, Hg, Ni e PAHs, as estacións deben situarse en entornos
diferentes, dependendo se as imos a utilizar para avaliar o cumprimento dos
criterios de calidade do aire para a protección da saúde humana, ou para
protección do ecosistemas e a vexetación.
As estacións orientadas á protección da saúde humana, deberán estar
situados de xeito que proporcionen datos sobre:
-- As áreas situadas dentro das zonas e aglomeracións que rexistren as
concentracións máis altas ás que a poboación poda chegar a verse
exposta, directa ou indirectamente, durante un período significativo en
comparación co período de promedio utilizado para o cálculo do valor
ou valores límite, ou para o arsénico, cadmio, níquel e o B(a)P, valores
obxectivo.
-- As concentracións rexistradas en outras áreas dentro das zonas e
aglomeración que son representativas da exposición da poboación.
-- Os niveis de depósito que representen a exposición indirecta da
poboación a través da cadea alimentaria, para o arsénico, o cadmio, o
níquel e os hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Por regra xeral, as estacións de medida deberán estar situados de tal
xeito que se evite a medición de microambientes moi pequenos nas súas
proximidades.
Nos emprazamentos de tráfico, os puntos de mostraxe deberán estar
situados de xeito que sexan, na medida do posible, representativos da
calidade do aire nun segmento da rúa non inferior a 100 m de lonxitude e nos
desprazamentos industriais, que sexan representativos de a lo menos 250 m
x 250 m.

CALIDADE ESIXIDA POLA NORMATIVA

CALIDADE ESIXIDA POLA NORMATIVA

Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural e Mariño, para o seu envío á Comisión
Europea, sobre os niveis rexistrados e sobre a duración dos períodos nos que
se teñan superado ditos limiares.
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As estacións de fondo urbano deberán situarse de xeito que o seu nivel de
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contaminación reflicta a contribución procedente de todas as fontes situadas
a barlovento da estación con respecto á dirección dos ventos predominantes.
O nivel de contaminación non debe estar dominado por unha soa fonte salvo
no caso de que tal situación sexa característica de unha zona máis ampla. Por
regra xeral, eses puntos de mostraxe deberán ser representativos de varios
quilómetros cadrados.
Cando o obxectivo sexa avaliar os niveis rurais de fondo, os puntos de
mostraxe non deberán estar influídos polas aglomeracións ou os emprazamentos
industriais dos arredores, é dicir, os situados a menos de 5 quilómetros.
Cando se desexe avaliar as aportacións de fontes industriais, polo menos
un punto de mostraxe se instalará a sotavento da fonte con respecto á dirección
ou direccións predominantes do vento nas zonas residenciais máis próximas.
Cando non se coñeza o nivel de fondo, situarase un punto de mostraxe
suplementario a barlovento da dirección dominante do vento.
En cada rede de calidade do aire, o número total de estacións de fondo
urbano requiridas no apartado I do anexo IV do RD 102/2011, no que se
especifica o número mínimo de puntos para a medición fixa dos contaminantes,
non pode ser máis de dúas veces superior ou máis de dúas veces inferior ao
número total de estacións de tráfico requiridas nese apartado.
Cando sexa posible, os puntos de mostraxe deberán ser tamén
representativos de emprazamentos similares que non estean na súa proximidade
inmediata.
Os puntos de mostraxe de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e
hidrocarburos aromáticos policíclicos deberán situarse prioritariamente nos
mesmos puntos de toma de mostra que os de partículas PM10.
Os puntos de medición dirixidos á protección dos ecosistemas naturais e
da vexetación, a través do cumprimento dos niveis críticos, estarán situados
a unha distancia superior a 20 km das aglomeracións ou a máis de 5 km de
outras zonas edificadas, instalacións industriais ou estradas. A título orientativo,
un punto de medición estará situado de maneira que sexa representativo da
calidade do aire nos seus redores de polo menos 1000 km2.
Na medida do posible, deberán seguirse as seguintes directrices para a
colocación das estacións:
-- Non deberán existir restricións ao fluxo arredor do punto de entrada
do sistema, nin obstáculos que afecten ao fluxo de aire na veciñanza
do equipo de medición/captación. Por regra xeral, o punto de entrada
da mostraxe colocarase a varios metros de edificios, balcóns, árbores
e outros obstáculos, e como mínimo a 0,5 m do edificio máis próximo
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no caso de puntos de medición representativos da calidade do aire na
liña de edificios.
-- En xeral, o punto de entrada de medición deberá estar situado entre
1,5 m, que equivale á zona de respiración, e 4 m sobre o nivel do
chan. Nalgúns casos poderá resultar necesaria unha posición máis
elevada, de ata 8 m, por exemplo se a estación é representativa dun
área extensa.
-- O punto de entrada da mostraxe non deberá estar situado nas
proximidades das fontes de emisión para evitar a entrada directa de
emisións sen mesturar co aire ambiente.
-- A saída do sistema de medición/captación deberá colocarse de tal
forma que se evite a recirculación de aire quente deica a entrada do
sistema.
-- Nos emprazamentos de tráfico, para todos os contaminantes, os puntos
de mostraxe deberán estar canto menos a 25 m do borde dos cruces
principais e a unha distancia non superior a 10 m do borde da beira
rúa. Ademais, para o arsénico, o cadmio, o níquel e os hidrocarburos
aromáticos policíclicos, deberán situarse polo menos a 4 m do centro
do carril de tráfico máis próximo.
-- Ademais, poderán terse en conta os factores seguintes: fontes de
interferencias, seguridade, accesos, posibilidade de conexións a redes
eléctrica e telefónica, visibilidade do lugar en relación co seu entorno,
seguridade da poboación e dos técnicos, interese dunha implantación
común de puntos de medición de distintos contaminantes e normas
urbanísticas.
No anexo IX do RD 102/2011, especifícanse os criterios para clasificar e
situar os puntos de medición das concentracións de ozono para as medicións
fixas. Os criterios de macroimplantación segundo o tipo de estación expóñense
a continuación:
Cando a estación é urbana, o obxectivo da medición é a protección da
saúde humana, avaliando a exposición da poboación urbana ao ozono, é dicir
en zonas nas que a densidade de poboación e concentración de ozono sexan
relativamente elevadas e representativas da exposición da poboación en
xeral. A representatividade debe se de algúns km2. Deben situarse lonxe das
emisión locais debidas ao tráfico, as gasolineiras, etc. As localizacións deben
ser ventiladas, onde poidan medirse unha mestura adecuada de sustancias.
As ubicacións deben ser tales coma zonas residenciais e comerciais urbanas,
parques lonxe dos árbores, grandes rúas ou prazas de tráfico escaso ou nulo,
espazos abertos característicos das instalacións educativas, deportivas ou
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recreativas.

estacións de control da calidade do aire é necesario ter por habitante.

Nunha estación suburbana, o obxectivo da medición é a protección da
saúde humana e da vexetación. Avalíase a exposición da poboación e da
vexetación as aforas das aglomeracións, onde se atopen os maiores niveis
de ozono, aos que a poboación e a vexetación teñan máis posibilidades de
atoparse directa ou indirectamente expostas. A representatividade da estación
debe ser de decenas de km2. Deben situarse a certa distancia das zonas de
emisión máximas, a sotavento con respecto ás direccións dominantes do vento,
en condicións favorables á formación de ozono. Estes deben ser lugares onde
a poboación, os cultivos sensibles ou os ecosistemas naturais situados nos
marxes dunha aglomeración estean expostos a niveis elevados de ozono.

Segundo o anexo IV do RD 102/2011, o número mínimo de puntos de
mostraxe para a medición fixa dirixida a avaliar o cumprimento dos valores
límite establecidos para a protección da saúde humana e sobre os limiares
de alerta en zonas de aglomeración onde a medición fixa é a única fonte de
información para o SO2, NO2 e NOx, partículas, Pb, benceno e CO para fontes
difusas expóñense na seguinte táboa:

No caso de estacións rurais, o obxectivo da medida é tanto a protección da
saúde humana coma a vexetación, onde se avalía a exposición da poboación,
os cultivos e os ecosistemas naturais ás concentracións de ozono a escala
subrexional. A representación da estación a niveis subrexionais debe ser
de algúns centenares de km2. As estacións poderán situarse en pequenos
emprazamentos ou en áreas con ecosistemas naturais, bosques ou cultivos.
Deben ser áreas representativas do ozono, lonxe da influencia de emisión locais
inmediatas, tales coma instalacións industriais e estradas. Poden situarse en
espazos abertos, pero non en cimas de montañas de gran altura.
Por último, o obxectivo da medición no caso das estacións rurais de fondo
ou remota é tanto a protección da saúde humana e da vexetación, avaliando
a exposición dos cultivos e ecosistemas naturais ás concentracións de ozono
a escala rexional, así coma a exposición da poboación. A representatividade a
niveis rexionais, nacionais ou continentais debe ser de 1.000 a 10.000 km2. As
estacións deben estar situadas en zonas de baixa densidade de poboación, por
exemplo, con ecosistemas naturais ou bosques, distantes 20 km como mínimo
de zonas urbanas e industriais e das fontes de emisións locais. Deben evitarse
as localizacións en que se produzan con frecuencia fenómenos de inversión
térmica a nivel do chan, así coma en cimas das montañas de gran altura. Non
se recomendan os emprazamentos costeiros con ciclos eólicos diúrnos locais
pronunciados.
En canto aos criterios de microimplantación para a medida das concentracións
de ozono, no posible, seguiranse as mesmas directrices descritas para o resto
dos contaminantes, asegurando así mesmo que a entrada do sistemas de
captación do aire se sitúe lonxe de fontes de emisións tales coma chemineas
de fornos e instalacións de incineración, e a máis de 10 m da estrada máis
próxima, e tanto máis lonxe canto maior sexa a intensidade do tráfico.

5 4.

Número Mínimo de Estacións de Medición

A lexislación establece tamén o número mínimo de puntos de mostraxe
para a medición fixa das concentración de contaminantes, é dicir, cantas
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Poboación da
Se as concentracións son super- Se as concentración máximas
aglomeración
an o limiar superior de
se atopan entre os limiares
ou da zona, en
avaliación(1)
superior e inferior
miles
ContamiContamiSuma de PM10
Suma de PM10
nantes
excepto
nantes excepto
e PM2,5(2)
e PM2,5(2)
partículas
partículas
0 - 249
1
2
1
1
0 - 249
2
3
1
2
500 - 749
2
3
1
2
750 - 999
3
4
1
2
1000 - 1499
4
6
2
3
1500 - 1999
5
7
2
3
2000 - 2749
6
8
3
4
2750 - 3749
7
10
3
4
3750 - 4749
8
11
3
6
4750 - 5999
9
13
4
6
≥ 6000
10
15
4
7
tab 12.

Número mínimo de puntos de mostraxe de medición fixa en Protección da Saude Humana

Para o NO2, as partículas, o benceno, e o CO incluirase polo menos unha
estación de seguimento de fondo urbano e unha estación de tráfico, sempre
que así non se incrementen o número de puntos de mostraxe. Respecto de
estes contaminantes, en cada rede de calidade do aire o número total de
estacións de fondo urbano requiridos neste apartado non poderá ser máis de
dúas veces superior ou dúas veces inferior ao número total de estacións de
tráfico requiridas neste mesmo apartado.
(1)

Manteranse os puntos de mostraxe con superacións dos valores límite
para PM10 durante os últimos tres anos, a menos que sexa necesario proceder
a un traslado debido a circunstancias especiais, en particular a ordenación
territorial.
Cando PM2,5 e PM10 se determinen na mesma estación de medición,
esta contará coma dous puntos de mostraxe separados. O número total dos
puntos de mostraxe de PM2,5 en cada rede de calidade do aire requiridos
neste apartado, non poderá ser máis de duas veces superior ou máis de dúas
veces inferior ao número total de puntos de mostraxe de PM10 requiridos
neste mesmo apartado.
(2)
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Poboación, en
miles
<250
<500
<1000
<1500
<2000
<2750
<3750

Para elo, poderán utilizarse distintos enfoques de avaliación, consistente
en medicións fixas, modelización, medicións indicativas, campañas de medición
ou unha combinación destes.
O número mínimo de puntos de mostraxe para a medición fixa destinada
a avaliar o cumprimento dos niveis críticos para a protección da vexetación
en zonas que non sexan aglomeracións son os seguintes:
Se as concentracións máximas son superiores ao limiar superior de
avaliación: 1 estación por 2000 km2. Se as concentracións máximas están
entre os limiares superior e inferior de avaliación: 1 estación por cada 40.000
km2.
Se a información se complementa coa procedente de medicións indicativas
ou modelizacións, o número mínimo de puntos de mostraxe anterior poderá
reducirse ata nun 50%.
O número mínimo de puntos de mostraxe para medicións fixas a fin de
avaliar o cumprimento dos valores obxectivo en zonas e aglomeracións nas
que as medicións fixas constitúen a única fonte de información para o As, o
Cd, o Ni e o B(a)P amósanse na seguinte táboa para as fontes difusas, xa que
para as fontes puntuais se utilizarán os mesmos criterios expostos no apartado
anterior:
Poboación da
aglomeración
ou da zona, en
miles
0-749
750-1999
2000-3749
3750-4749
4750-5999
>6000
tab 13.

Se as concentración máximas
Se as concentracións superan o
figuran
entre o limiar superior e
limiar superior de avaliación(1)
o limiar inferior de avaliación
As, Cd, Ni
B(a)P
As, Cd, Ni
B(a)P
1
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1
1
3
4
2
2
4
5
2
2
5
5
2
2
Número mínimo de puntos de mostraxe para As, o Cd, o Ni e o B(a)P

No caso do ozono, os criterios de determinación do número mínimo de
puntos de mostraxe para medicións fixas continuas dirixidas a avaliar a calidade
do aire con vistas ao cumprimento dos valores obxectivo, os obxectivos a longo
prazo e os limiares de información e alerta cando a medición fixa sexa a única
fonte de información, especifícanse no Anexo X do RD 102/2011, e se amosan
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na seguinte táboa:

>3750

Outras zonas
(suburbanas e
rurais)(1)
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
1 estación adicional
1 estación adicional
por cada 2 millóns de por cada 2 millóns de
habitantes
habitantes

tab 14.

Aglomeracións
(urbanas e
suburbanas)(1)

Rural de fondo

1 estación/50.000
km2 de promedio(2)

Número mínimo de puntos de mostraxe para Ozono

Polo menos menos unha estación en área suburbanas, onde poida
producirse a máxima exposición da poboación. En aglomeración, polo menos
o 50% das estacións deben situarse en zonas suburbanas.
(1)

Recoméndase
accidentados.
(2)

unha

estación

por

cada

25.000

km2

en

terreos

No caso das zonas e aglomeracións nas que se alcancen os obxectivos a
longo prazo para o ozono, o número mínimo de puntos de medición deberá
ser suficiente, en combinación con outros medios de avaliación suplementaria,
tales coma a modelización da calidade do aire e as medicións no mesmo lugar
de NO2, para examinar a tendencia da contaminación por ozono e verificar o
cumprimento de obxectivos a longo prazo. O número de estacións situadas
nas aglomeracións e outras zonas poderase reducir a un terzo do número
especificado na táboa anterior.

5 5. Métodos de Referencia para a Avaliación das
Concentracións dos Contaminantes no Aire Ambiente
Os analizadores que se utilizan para realizar as medidas das concentracións
dos distintos contaminantes no aire ambiente, deben utilizar como técnica de
medida os métodos de referencia descritos no Anexo VII do RD 102/2011.
Para a medición de dióxido de xofre o método de referencia é o que se
describe na norma UNE-EN 14212:2006 “Calidade do aire ambiente-Método
normalizado da medida da concentración de dióxido de xofre por fluorescencia
de ultravioleta”
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Para avaliar a contaminación nas proximidades de fontes puntuais ou
en outras zonas de afectación das fontes puntuais, o número de puntos de
mostraxe para a medición fixa calcularase tendo en conta as densidades de
emisión, os patróns probables de distribución de contaminación ambiental e a
exposición potencial da poboación.
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O método de referencia para a medición de dióxido de nitróxeno e óxidos
de nitróxeno é o que se describe na norma UNE-EN 14211:2006 “Calidade do
aire ambiente-Método normalizado de medida da concentración de dióxido de
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Para a medición do chumbo, o método de referencia é o que se describe na
norma UNE-EN 14902:2006 “Calidade do aire ambiente-Método normalizado
para a medida de Pb, Cd, As e Ni na fracción PM10 da materia particulada en
suspensión”
O método de referencia para a toma de mostras e a medición de PM10 é o
que se describe na norma UNE-EN 12341:1999 “Calidade do aire-determinación
da fracción PM10 da materia particulada en suspensión-Método de referencia e
procedemento de ensaio en campo para demostrar a equivalencia dos métodos
de medida ao de referencia”
Para a toma de mostras e medición de PM2,5, o método de referencia é
o que se describe na norma UNE-EN 14907:2006 “Calidade do aire ambienteMétodo gravimétrico de medida para a determinación da fracción másica PM2,5
da materia particulada en suspensión”.
O método de referencia para a medición do monóxido de carbono é o
que se describe na norma UNE-EN 14626 “Calidade do aire ambiente-Método
normalizado de medida da concentración de monóxido de carbono por
espectrometría infravermella non dispersiva”
O ozono ten coma método de referencia para a súa medición o que se
describe na norma UNE-EN 14625:2005 “Calidade do aire ambiente-Método
normalizado da medida da concentración de ozono por fotometría ultravioleta”
O método de referencia para a medición das concentración de arsénico,
cadmio e níquel no aire ambiente é o que se describe na norma UNE-EN
14902:2006 “Calidade do aire ambiente-Método normalizado para a medida
de Pb, Cd, As e Ni na fracción PM10 da materia particulada en suspensión”
Para a medida da concentración de benzo(a)pireno e os demais PAHs,
o método de referencia é o que se describe na norma UNE-EN 15549:2008
“Calidade do aire ambiente-Método normalizado para a medición da
concentración de B(a)P no aire ambiente”
Pódense utilizar outros equipos, sempre que as autoridades competentes
poidan demostrar que xera resultados equivalentes a calquera dos métodos de
referencia anteriormente mencionados, ou no caso das partículas, que garda
unha relación inherente con método de referencia. Neste caso, os resultados
obtidos deben corrixirse para producir resultados equivalentes ao os que se
terían obtido co método de referencia (é necesario realizar campañas de
intercomparación entre o método de referencia e o utilizado, co que se obtén
un factor de corrección polo que se multiplican os resultados obtidos co método
que non é o de referencia)

O laboratorio nacional de referencia, o Instituto de Saúde Carlos III,
preparará para as autoridades competentes un informe de demostración de
equivalencia que presentará ante o Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural
e Mariño.
Todo equipo que se adquirira despois do 11 de xuño de 2010, xa
debía cumprir con estes métodos de referencia. Para o 11 de xuño
de 2013, a máis tardar, todo equipo utilizado en medicións debe ser
conforme ao método de referencia ou equivalente, polo que a Rede
Galega de Control da Calidade do Aire debe facer unha renovación
de parte dos seus analizadores para asegurar o cumprimento desta
disposición.
Por este motivo, durante o 2010 realizouse a compra e instalación dos
seguintes equipos:
-- 5 analizadores automáticos de NOx ML 9841, instalados nas estacións
de Coruña-Torre, Móbil Rías Altas, Móbil Rías Baixas, Marín e SantiagoCampus
-- 6 analizadores automáticos de CO ML 9830, para as estacións de Laza,
Móbil Rías Baixas, Móbil Miño-Limia, Santiago-San Caetano e CoruñaTorre.
-- 4 estación meteorolóxicas, instaladas nas estacións de Ferrol e nas 3
móbiles: Rías Altas, Rías Baixas e Miño-Limia.
-- 3 analizadores automáticos de partículas PM10 para as estacións de
Coruña-Riazor, Ferrol e a Móbil Rías Altas.
-- 2 analizadores automáticos de O3 API 400E situados nas estacións de
Pontevedra e Marín.
-- 3 analizadores automáticos secuenciais de partículas PM10, PM2,5 e
PM1 Grimm 180 para as estacións de Laza, Marín e a Móbil Rías Baixas.
-- 4 analizadores de BTX Chromatotec Airtoxic BTX PID localizados nas
estacións de Lugo, Santiago-San Caetano, Santiago-Campus e na
unidade móbil autopropulsada.
-- 10 analizadores automáticos de SO2 ML 9850 para as estacións de
Ferrol, Ourense, Vigo-Coia, Santiago-Campus, Pontevedra, CoruñaRiazor, Santiago-San Caetano, Móbil Rías Altas e Móbil Rías Baixas.
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nitróxeno e monóxido de nitróxeno por quimioluminiscencia”
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Durante o presente ano e o seguinte, continuarase coa substitución dos
analizadores necesarios para dar cumprimento a esta disposición antes da
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6. DESCRICIÓN DA REDE GALEGA DE VIXILANCIA E
CONTROL DA CALIDADE DO AIRE
A Rede Galega de Vixilancia e Control da Calidade do Aire creouse, a
partir das Redes anteriores, co fin de dar cumprimento ao establecido na
Lei 8/2002 de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia no relativo á
avaliación e protección da calidade do aire ambiente. En Galicia véñense
realizando medicións da calidade do aire ambiente sistemáticas con equipos
automáticos dende principios dos anos noventa, mediante a antiga rede de
control industrial, hoxe integrada na Rede Galega.
O principal fin da Rede Galega de Vixilancia e Control da Calidade do
Aire é verificar o cumprimento dos obxectivos establecidos para a calidade
do aire, establecer actuacións de mellora ou mantemento da calidade do aire
nas zonas onde non é necesario mellorala, e avaliar os resultados obtidos coa
súa aplicación, todo elo para a vixilancia da saúde humana e a protección dos
ecosistemas.

DESCRICIÓN DA REDE
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data límite, e que todos os analizadores da rede dispoñan do seu certificado
de aceptación de tipo.

Nos últimos anos a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire sufriu
melloras continuas, encamiñadas á representación da totalidade do territorio
galego, dividido en zonas de calidade do aire equivalentes e nas que as estacións
que a avalían cumpran os criterios de macro e microimplantación para poder
ser utilizadas cos obxectivos de protección da saúde humana e da vexetación.
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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.

6 1.

Rede Urbana

As estacións que compoñen a rede urbana de Galicia, están xestionadas e
mantidas pola Xunta de Galicia, que é a súa titular. Os datos obtidos por estas
estacións, un cada dez minutos por cada parámetro, recíbense a tempo real
no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, e amósanse tamén, sen validar
e a tempo real, na páxina web http://aire.medioambiente.xunta.es. O persoal
da rede é o encargado da validación destes datos. A validación dos datos
consiste en desbotar as medidas erróneas, debidas a avarías nos equipos ou
ás operacións de mantemento, calibración e verificación dos sensores, polo
que os datos amosados a tempo real na páxina web deben tomarse de xeito
orientativo.
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 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 e o primeiro do ano 2009
incorporáronse tamén outras 4 estacións nas seguintes poboacións: “San
Caetano” (Santiago de Compostela), “Colegio Hogar” (Vigo), “Lugo Fingoi”
(Lugo) e “Torre de Hercules” (A Coruña), quedando finalizada a actual
composición da Rede Urbana da Xunta de Galicia.
As estacións pertencentes á Rede Urbana coa súa localización amósanse
na seguinte táboa:

fig 29. Mapa coa Situación das estacións de Medida

A Rede de Vixilancia e Control da Calidade do Aire de Galicia está
composta por distintos tipos de estación: urbanas, industriais, rurais e de
fondo, con estacións fixas e móbiles. Ditas estacións cumpren diferentes
funcións, dependendo da súa situación, poboación á que representan, e o
grao de cumprimento dos requisitos de macro e microimplantación esixidos
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pola normativa vixente, segundo desenrolaremos nos seguintes apartados.
Na anterior imaxe pódese apreciar a distribución das estacións de control da
calidade do aire no territorio galego.

A Coruña—Riazor
A Coruña—Torre de
Hércules
Ferrol
Lugo
Ourense
Pontevedra
Santiago—Campus
Santiago—San Caetano
Vigo – Coia
Vigo—Colegio Hogar
tab 15.

REDE URBANA
-8,420599

43,367091

-8,409211

43,382786

-8,241543
-7,550728
-7,877667
-8,664424
-8,559172
-8,531091
-8,742058
-8,713411
Estacións da Rede Urbana

43,480659
42,997922
42,353033
42,420431
42,875988
42,887759
42,219002
42,225953

DESCRICIÓN DA REDE

DESCRICIÓN DA REDE

A rede persegue obter datos representativos ao longo do día sobre
diferentes contaminantes atmosféricos, co fin de poder avaliar a calidade do
aire, 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.
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Os boletíns estatísticos coa información agregada sobre estes parámetros
poden consultarse dende o ano 2009 na páxina web da Secretaría Xeral de
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Dende o ano 2009 vense traballando para poñer en marcha dúas novas
estacións xestionadas pola Xunta de Galicia, unha en Marín (Pontevedra) e
outra en Laza (Ourense). A primeira está situada nun colexio, cos criterios
de protección á saúde humana, e a segunda está pensada para avaliar
a contaminación de fondo, pero engádense neste apartado porque a súa
xestión e mantemento é responsabilidade da Xunta de Galicia. Despois de
dotar as estacións dos analizadores e adquisidora, solventar os problemas de
comunicación e subministro eléctrico, e pasar a fase de probas, proximamente
os datos emitidos por estas estacións serán utilizables, e poderán mostrarse
na páxina web.

6 2.

Rede Industrial

As principais instalacións industriais da nosa comunidade dispoñen
das súa propias redes de control da calidade do aire, actualmente para dar
cumprimento aos requisitos das súas Autorización Ambientais Integradas. Esta
rede foi a primeira en instalarse e está xestionada polas empresas asociadas
a cada estación en cooperación coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas.
Nos anos 90, realizáronse estudios de dispersión dos contaminantes no
noso territorio, e en función destes resultados e dos procesos produtivos de
cada unha das instalacións, asignáronselles ás industrias distintos puntos
de mostraxe e distintos parámetros de medida. Co paso dos anos, fóronse
modificando tanto os procesos produtivos das instalacións coma a lexislación
vixente, polo que pouco a pouco, a composición da rede vaise modificando para
que o control da calidade do aire sexa eficaz. Como se pode observar na imaxe
anterior, a distribución desta rede de vixilancia presenta unha concentración
de estacións en zonas industrialmente densas.
A maioría destas subredes dispoñen de analizadores automáticos que
envían os seus datos a tempo real ao LMAG, sendo os datos cincominutais.
Cada mes, envían tamén os datos validados e cando se producen avarías ou
incidencias que produzan perda de datos, avisan ao persoal do LMAG. Os datos
obtidos polas subredes industriais deben ser validados polas propias industrias,
xa que son eles cando saben cándo se producen as avarías ou cando o seu
mantenedor visita as estacións para realizar as operacións de mantemento e
calibración necesarias.
A composición actual das distintas subredes é a seguinte:
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A Cabana
A Capelada
Bemantes
Condomiñas
Curuxeiras
Fraga Redonda
Louxeiras
Maciñeira
Magdalena
Marraxón
Mourence
Taboada
Vilanova
A Regueira
A Veiga
Burela
Rio Cobo
Xove
Pastoriza
SGL Carbón
Fenosa
Finca Miguel
Galiñas
NNW
Sur
Rio do Pozo
Este Estacion 1
Oeste Estación 2
Areeiro
Campelo
Fadibon
Raxo
Anseán
Paradela
Sabón
Suevos
Bar García
Campo de Fútbol

ENDESA AS PONTES
Ferrol
-8,252326
Cedeira
-7,950000
Miño
-8,180556
Viveiro
-7,558333
Muras
-7,648611
As Pontes de García Rodríguez
-7,988889
Muras
-7,740278
As Pontes de García Rodríguez
-7,918056
As Pontes de García Rodríguez
-7,847222
As Pontes de García Rodríguez
-7,840000
Villalba
-7,693238
Monfero
-8,105556
San Sadurniño
-8,028611
ALCOA INESPAL – SAN CIPRIAN
Xove
-7,497778
Cervo
-7,446667
Burela
-7,378889
Cervo
-7,431944
Xove
-7,507552
ALCOA INESPAL – CORUÑA
Arteixo
-8,469444
A Coruña
-8,434088
CEDIE, S.A.
O Barco de Valdeorras
-7,006944
O Barco de Valdeorras
-6,988333
O Barco de Valdeorras
-6,996111
CEMENTOS COSMOS S.A.
Oural
-7,451950
Oural
-7,449444
CEMENTOS GALEGOS
Narón
-8,186944
CITROËN HISPANIA
Vigo
-8,736944
Vigo
-8,746944
ENCE S.A.
Pontevedra
-8,670278
Poio
-8,673611
FERROÁTLANTICA CEE
Cee
-9,157778
Cee
-9,168333
FERROÁTLANTICA DUMBRÍA
Dumbría
-9,092500
Dumbría
-9,063889
FERROÁTLANTICA SABÓN
Arteixo
-8,501944
Arteixo
-8,483333
FINSA
Santiago de Compostela
-8,497373
Santiago de Compostela
-8,506667
GAS NATURAL SDG - C.T. MEIRAMA

43,491635
43,683333
43,337500
43,595833
43,489722
43,405556
43,536111
43,445278
43,450000
43,470833
43,312778
43,400000
43,554444
43,677778
43,694444
43,669444
43,684444
43,685750
43,338889
43,345336
42,423056
42,424444
42,418783
42,726111
42,715278
43,543056
42,210278
42,202778
42,404722
42,434167
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Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas (http://aire.medioambiente.xunta.es). Tamén está dispoñible
a consulta na base de datos histórica de todos os parámetros medidos nestas
estacións.
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42,948056
42,950556
42,966667
43,000833
43,324167
43,341111
42,914955
42,906389

55

INFORME ANUAL 2010
Cerceda
Galegos
Mesón
Paraxon
S. Vicente Vigo
Sobreira
Villagudín
Xalo
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IES Terra Trasancos
A Pastoriza
Arteixo
Centro Cívico
SGL Carbón
Buscás
Cendón
MonteXalo
Rodís

tab 16.

43,185833
43,046389
43,159722
43,173889
43,235000
43,033889
43,095000
43,221944
43,295278
43,259722
43,347222
43,304722
43,514722
43,338889
43,306944
43,302222
43,345336
43,116389
43,256389
43,203611
43,147500

Estacións da Rede Industrial

Non todas estas estacións cumpren os criterios de implantación definidos
actualmente na lexislación, e algunhas delas miden emisións fuxitivas (canteiras
e cementeiras sobre todo).
En novembro de 2010 incorporouse unha nova estación, Plaza Pastoriza,
da CT de Sabón. As subredes de Ferroatlántica de Cee e Dumbría estanse
modificando para substituír as súas estacións, que son manuais e non envían
os datos a tempo real, por unha automática cada instalación, con conexión a
tempo real ao LMAG e situada con criterios de protección á saúde humana.
Están finalizando o adecuamento da transmisión de datos, e en breve estarán
funcionando as novas estacións. Ferroatlántica de Sabón, segundo os requisitos
da súa AAI, tamén ten pendente esta modificación. O 31 de decembro de
2010, deixaron de comunicar 3 estación pertencentes a CT Endesa As Pontes,
tras presentar un estudio de dispersión dos contaminantes, completando así
a reestruturación da súa subrede esixida pola súa AAI. PSA Peugeot Citroen
tamén está reubicando unha das súas estacións, o mesmo que Finsa. Estas
modificacións teñen por obxecto que as estacións que controlan a calidade
do aire, cumpran cos actuais criterios normativos, de cara á protección da
saúde ou dos ecosistemas, podendo así ser utilizadas para realizar a avaliación
da calidade do aire, e non só para o seguimento de episodios concretos de
inmisión, xa sexa por causas naturais ou antropoxénicas.

Coas modificacións realizadas na páxina web, pódense consultar os
datos históricos pertencentes á rede industrial. Á hora de revisar estes datos,
cómpre ter en conta que aínda que a xestión destas estacións corresponda
ás instalacións industriais, non se poden asociar directamente determinados
episodios de elevada concentración de contaminantes coa actividade da
industria, sobre todo no referido ás partículas e aos óxidos de nitróxeno xa que
si están situadas por exemplo en polígonos industriais, non son a única fonte
xeradora destes contaminantes, e no caso do ozono especialmente, compre
ter en conta a contaminación trasfronteriza.

6 3.

Rede de Control da Contaminación de Fondo

No territorio galego atópanse tamén, situadas nos concellos de O Saviñao
(Ribeira Sacra - Lugo) e Noia (A Coruña) dúas 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. Estas estacións son
xestionadas polo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño español
e forma parte dunha rede de vixilancia de carácter europeo (rede EMEP/
BAPMON), 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
París. Toda a información relativa ao programa EMEP pódese consultar na súa
páxina web (http://www.emep.int/).
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).
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Lañas
Paiosaco
Plaza Pastoriza
Sorrizo

Cerceda
-8,468611
Frades
-8,333889
Carral
-8,356944
Cesuras
-8,188333
Cambre
-8,317222
Ordes
-8,426389
Oroso
-8,494722
Cerceda
-8,403333
GAS NATURAL SDG - C.T. SABÓN
Arteixo
-8,518889
Laracha
-8,555000
Arteixo
-8,518889
Laracha
-8,571667
MATERIALES DEL ATLÁNTICO, S.A.
Ferrol
-8,186111
REPSOL - CORUÑA
Arteixo
-8,469444
Arteixo
-8,491667
Arteixo
-8,505556
SGL CARBÓN
A Coruña
-8,434088
SOGAMA
Ordes
-8,352222
Laracha
-8,511667
Cerceda
-8,413889
Cerceda
-8,545278
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Os resumos estatísticos anuais son enviados ao LMAG polo MMAMReM en
marzo de cada ano, e amósanse tamén no presente informe.
REDE DE CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA RESIDUAL (DE FONDO)
nome da
nome estación
lonxitude
latitude
concello
subrede
EMEP
O Saviñao
07.42.17.W
42.38.05.N
O Saviñao
EMEP
Noia
08.55.20.W
42.43.17.N
Noia
tab 17.

Estacións EMEP
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6 4.

Outras Estacións

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 redes 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 datos de calidade do aire ambiente rexistrados nestas outras redes no
ano 2010 non se comunicaron ao LMAG, polo que non se tiveron en conta á
hora de elaborar o presente informe.

6 5.

Estacións Móbiles

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 fin de controlar a
calidade do aire e constatar a existencia de superacións que puidesen poñer en
perigo a saúde da poboación.
Co fin de avaliar en tempo real os niveis dos principais contaminantes
en calquera punto do territorio galego, dende o mes de marzo do ano 2009 a
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Xunta de Galicia dispón
dunha moderna unidade móbil autopropulsada e unha unidade móbil portátil
de control da inmisión que reemplazan as anteriores unidades móbiles que a
partir destes momentos se reconvirten en unidades fixas en zonas rurais de
Galicia.

en Ponteareas, Arzúa e Carballiño, avaliando a posibilidade ou non de colocar
nestas poboacións unha estación fixa.
As novas unidades móbiles permiten o desprazamento das mesmas con
maior rapidez que coas anteriores e a lugares e zonas de maior dificultade
orográfica e con menores necesidades para a súa instalación e localización.
As dúas unidades incorporan sensores automáticos que miden en continuo
e con resposta a tempo real os seguintes parámetros: SO2, NO, NO2, NOx,
CO, O3, partículas en suspensión PM10, PM2,5 e PM1, así como diversos
parámetros meteorolóxicos: temperatura, dirección de vento, velocidade de
vento, pluviosidade, presión atmosférica, humidade relativa e radiación solar.
A unidade móbil autopropulsada ademais dispón de, un analizador de
BTX e outro de hidrocarburos e un captador gravimétrico de partículas para a
posterior análise dos filtros.
Complementariamente ás unidades móbiles disponse de métodos de
captación de metais pesados e hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs)
e compostos orgánicos volátiles (COVs) no aire ambiente, para a posterior
análise no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG), xestionado pola
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.
As estacións móbiles 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, Territorio e Infraestruturas, utilizada como base para o cálculo dos
datos promedios horarios e diarios.

6 6.

Realización de Medidas Indicativas

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, Territorio e Infraestruturas
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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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.
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As tres unidades móbiles antigas, chamadas Móbil Rías Altas, Móbil Rías
Baixas e Móbil Miño-Limia, están situadas facendo campañas de longa duración
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7. ZONIFICACIÓN
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 marco normativo sobre avaliación e xestión da calidade do
aire ambiental definida pola Directiva 96/62/CE e o RD 1073/2002 (Artigo 3b)
vixentes no seu momento, 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.

ZONIFICACIÓN

DESCRICIÓN DA REDE
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Desta maneira definíronse zonas de comportamento homoxéneo no
tocante á dispersión de contaminantes atmosféricos, co fin de poder establecer
áreas de calidade do aire equivalentes, podendo definir un plano de actuacións
específico para cada unha delas. Estas zonas e aglomeracións, que se utilizan
para avaliar a calidade do aire, denomínanse Zonas de Calidade do Aire
(ZCA), quedando como se amosa na seguinte figura:
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europea coma a nacional definen unha aglomeración coma aquelas con
poboación maior de 250.000 habitantes, a nosa lexislación é máis restrictiva,
quedando definidas coma aglomeracións as de máis de 50.000 habitantes. Polo
tanto, as sete cidades galegas quedan constituídas coma zonas de calidade do
aire equivalentes independentes.
Por último, na táboa amósanse a superficie que ocupa cada zona, o número
de habitantes de cada unha delas e as estacións que se utilizan para avaliar a
calidade do aire de cada unha.

fig 30. Mapa das zonas de Galicia

Na seguinte táboa amósanse as zonas de calidade do aire equivalente que
forman a zonificación de Galicia. O código da zona corresponde á identificación
nacional da mesma, coa que se informa ao Ministerio de Medio Ambiente,
Medio rural e Mariño. Existe unha codificación europea da zona, ou código EoI,
co que o MMAMRM informa á Comisión Europea dos resultados obtidos na
avaliación da calidade do aire de todo o territorio español. Para unha mellor
comprensión, inclúese só o código nacional, xunto co nome que recibe cada
zona.

Código

Tipo
Superficie
(ag/
(km2)
nonag)

Poboación
datos ano
2010

Nome da estación
CORLAB 1/A
CORUÑA (RIAZOR)
A GRELA
TORRE DE HÉRCULES
FERROL
SAN CAETANO

A Coruña

ES1201

ag

36.8

246.047

Ferrol

ES1202

ag

81.9

73.638

Santiago

ES1203

ag

220

94.824

Lugo

ES1204

ag

332

97.635

Ourense

ES1205

ag

85.2

108.673

Pontevedra

ES1206

ag

117

81.981

Vigo

ES1207

ag

109.1

297.124

A (FerrolterraOrtegal)

ES1208

999

107.081

VILANOVA (G-2)

C (Terra Chá)

ES1210

10023

274.446

O SAVIÑAO (EMEP)

D (Valdeorras)

ES1211

840

28.217

E (A LímiaMiño)

ES1212

7458

305.721

F (Sur das Rías
Baixas)

ES1213

1892

382.921

G (Franja Fisterra-Santiago)

ES1214

3880

307.613

H (A Mariña)

ES1215

172

17.631

nonag
nonag
nonag
nonag
nonag
nonag
nonag

COMPOSTELA
LUGO-FINGOY
GOMEZ FRANQUEIRA/OURENSE
MOLLABAO/
PONTEVEDRA
ARENAL/VIGO COIA
ESTACION 2 (OESTE)
ESTACION 1 (ESTE)
COLEGIO HOGAR

ZONIFICACIÓN

ZONIFICACIÓN

ZONA

FENOSA

NOIA (EMEP)
FADIBÓN
XOVE
RIO COBO

A diferenciación de tipo de zona en ag/nonag expresa si a zona é unha
aglomeración urbana ou non. Como se recordará, aínda que tanto a normativa
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B2 (FRANJA
ÓRDES-EUME
II)

ES1216

nonag

4137

326.014

I (Arteixo)

ES1217

nonag

94

30.255

actual distribución dos contaminantes pola nosa comunidade se corresponde
coa zonificación actual ou non e, polo tanto se existen zonas que estean
sobredimensionadas ou subdimensionadas en canto a número de estacións, se
existen estacións redundantes, ou se aparecen zonas novas que non se tiveran
en conta coa zonificación actual.

Descripción das Zonas

Se observamos a composición da Rede de Vixilancia e Control da Calidade
do aire de Galicia, vemos que non se utilizan todas as estacións de control para
facer a avaliación. O motivo é que para que unha estación se poida utilizar para
avaliar a calidade do aire dunha zona, ten que cumprir os requisitos de macro e
microimplantación definidos na lexislación e que se expoñían o anteriormente
neste informe. Estes requisitos se definen na Directiva 2008/50/CE, e tamén no
novo RD 102/2011, aínda que xa estaban definidos no antigo RD 1073/2002,
para asegurar que a información recadada sobre a contaminación atmosférica
é suficientemente representativa e comparable en todo o territorio da Unión
Europea. Por iso é importante utilizar, para a avaliación da calidade do aire
ambiente, técnicas de medición normalizadas e criterios comúns en canto ao
número e situación destas estacións de medida. Non son aceptables para estas
funcións, datos recadados por estacións que non cumpran estas condicións.
Cada zona se avalía cun número variable de estacións, dependendo por un
lado da representatividade das mesmas, e por outra, do número mínimos de
puntos de mostraxe definidos na lexislación. Estes veñen dados polo número
de habitantes da zona e si a zona se sitúa por encima do limiar superior de
avaliación, entre o limiar superior e o inferior, ou por debaixo do limiar inferior
de avaliación, debendo utilizarse nestes casos obrigatoriamente medicións
fixas, combinación de medicións indicativas e técnicas de modelización da
contaminación atmosférica, ou únicamente modelización, respectivamente.

ZONIFICACIÓN
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tab 18.

BEMANTES (F-5)
FRAGA REDONDA
(F-2)
S. VICENTE DE VIGO
PRESA DE VILLAGUDÍN
MAGDALENA (B-1)
CERCEDA
LOUSEIRAS (B-2)
PARAXÓN
MOURENCE (C-9)
PASTORIZA-REPSOL
ARTEIXO
CENTRO CIVICO
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Tendo en conta o número mínimo de puntos de mostraxe definidos na
normativa e a poboación de cada unha das zonas de calidade do aire equivalente,
vemos que, poñéndonos no peor dos casos posibles, en que a zona supere o
limiar superior de avaliación, farían falta como moito 3 estacións en cada zona.
Vaise realizar unha nova zonificación, utilizando modelización e o análise
estatístico dos datos históricos das estacións, o cal nos permitirá ver se a
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8. DATOS OBTIDOS PARA A AVALIACIÓN DA CALIDADE
DO AIRE.
Os estatísticos dos datos recollidos polas estacións que avalían a Calidade
do Aire de Galicia no ano 2010 veñen expostos a continuación en forma de
táboas. Os datos proveñen de estacións urbanas, industriais, rurais e de fondo
que pertencen á rede galega, xa proveñan da rede urbana, industrial ou da
EMEP, que cumpren cos requisitos e serven para os fins expostos anteriormente,
é dicir, a avaliación da calidade do noso aire.
A rede de calidade do aire de Galicia centra os seus esforzos presentes e
futuros nunha mellora continua da calidade e transparencia dos datos así como
na comunicación dos mesmos a través das diferentes vías de información, para
garantir a información e a transparencia dos mesmos. Durante o ano 2010
o desenrolo do seu sistema de Calidade e a experiencia adquirida nos anos
anteriores produciu un avance considerable na xestión da Rede
Compre destacar a mellora xeral de tódolos datos rexistrados respecto ás
avaliacións dos anos anteriores, tanto a nivel de mellora da calidade do aire
ambiente na maioría dos casos como na operatividade dos equipos de medida.
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Deste xeito e antes de amosar os datos contaminante a contaminante,
cabe sinalar de antemán dous casos concreto pola súa peculiaridade:
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67
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No caso das estacións urbanas, concretamente, na estación de Colexio
Hogar en Vigo é destacable o baixo número de datos diarios rexistrados durante
o ano 2010, rondando só entre un 25-35 % de datos. Isto é debido a que dita
estación, situada dentro do recinto do propio colexio sufriu no mes de maio un
corte do subministro eléctrico alleo ás competencias do LMAG, sen que se teña
restablecido ata o momento.
É destacable tamén que os maiores niveis de contaminación no ano se
produciron nas datas 14 e 15 de setembro en concreto, causadas pola influencia
anticiclónica que impedía a dispersión da contaminación e con episodios de
contaminación transfronteiriza, unido ao feito de que nestas datas remata o
periodo vacacional e os pequenos voltan ao colexio, co aumento do tráfico
rodado nas cidades que producen estes feitos.
A continuación, preséntanse por parámetros os datos rexistrados na Rede
de Calidade do Aire ao longo do ano 2010.

8 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).
Resúmense a continuación, o valor medio anual en cada estación, as
superacións do valor límite horario e diario e a porcentaxe de datos diario,
atendendo aos criterios legais:
SO2
Estación

Zona

Media
Anual

A Coruña-Riazor
A Coruña-Torre de Hércules
Ferrol
Santiago-Campus
Santiago-San Caetano
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Vigo - Colegio Hogar
Citroen Oeste Estación 2
Citroén Este Estacion 1
Vilanova
O Saviñao
Noia

ES1201
ES1201
ES1202
ES1203
ES1203
ES1204
ES1205
ES1206
ES1207
ES1207
ES1207
ES1207
ES1208
ES1210
ES1214

6,9
5,9
2,4
4,3
3,5
2,9
4,1
3,3
3,3
3,6
4,7
5,5
5,5
0,3
0,3

Superacions Superacions
% datos
VL horario
VL diario
diarios
3
3
350 ug/m
125 ug/m
0
0
100
0
0
92
0
0
94
0
0
97
0
0
99
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
95
0
0
35
0
0
63
0
0
97
0
0
97
0
0
95
0
0
95
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Rio Cobo
Xove
Bemantes
Fraga Redonda
Magdalena
Mourence
Villagudín
Cerceda
Paraxon
A Pastoriza (Repsol)
Arteixo
Centro Cívico
S. Vicente Vigo

ES1215
ES1215
ES1216
ES1216
ES1216
ES1216
ES1216
ES1216
ES1216
ES1217
ES1217
ES1217
ES1217
tab 19.

5,4
7,8
3,3
4,2
3,3
3,6
2,7
2,9
5,2
12,2
0,8
6,3
3,9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

98
91
99
99
100
99
99
93
97
95
92
95
99

Resumen Superacións SO2

Cabe destacar como xa se sinalou anteriormente,o baixo número de datos
diarios rexistrados durante o ano 2010 na estación de Colexio Hogar, en Vigo,
debido a que esta estación non dispón de subministro eléctrico dende o día 10
do mes de maio. Cabe sinalar tamén que ao igual que no ano 2009 a estación
pertencente á subrede industrial de Citroen, denominada Oeste-estación 2 foi a
que tivo unha menor porcentaxe de datos polas distintas avarías acaecidas nos
equipos de medición, sendo estes debidamente comunicados. Sen embargo,
a porcentaxe de datos acadado no resto das estacións é superior aos do ano
anterior, sendo o valor máis baixo rexistrado dun 91%.
Durante o ano 2010, non se superou o limiar de alerta para o SO2, de 500
µg/m3 e só nunha ocasión se superaron o valor límite horario de 350 µg/m3,
que se pode superar en 24 ocasións ao longo do ano, e do valor límite diario,
que se pode superar en 3 ocasións, tendo lugar na estación de A Pastoriza,
pertencente á subrede de Repsol en Arteixo, cun valor horario o 15 de setembro
de 444 µg/m3.
O valor medio anual non está lexislado, pero amósase de xeito orientativo,
sendo o máis alto rexistrado de 12,2 µg/m3.

8 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).
Da totalidade de óxidos de nitróxeno coñecidos, 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.
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Os resultados resúmense a continuación atendendo aos criterios legais de
avaliación para o contaminante lexislado, que é o dióxido de nitróxeno (NO2).
Presentase a media anual, as superacións do valor límite horario de 200 µg/
m3 para a protección da saúde das persoas e a porcentaxe de datos obtido por
cada estación:
NO2
Estación

Zona

Media
Anual

A Coruña-Riazor
A Coruña-Torre de Hércules
Ferrol
Santiago-Campus
Santiago-San Caetano
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo-Coia
Vigo - Colegio Hogar
Citroen Oeste Estación 2
Citroén Este Estacion 1
Vilanova
O Saviñao
Noia
Cerceda
Paraxon
Villagudín
Bemantes
Fraga Redonda
Magdalena
Mourence
A Pastoriza (Repsol)
Centro Cívico

ES1201
ES1201
ES1202
ES1203
ES1203
ES1204
ES1205
ES1206
ES1207
ES1207
ES1207
ES1207
ES1208
ES1210
ES1214
ES1216
ES1216
ES1216
ES1216
ES1216
ES1216
ES1216
ES1217
ES1217

29,2
21,8
18,8
15,8
15,1
16
35,6
22,3
24,7
31,6
28,9
17,7
5,3
3,2
2,4
9,2
9,8
9,9
5,4
3,6
4,7
4,6
31,3
14,9

tab 20.

Superacions VL
% datos
horario 200 ug/
diarios
m3
0
73
0
92
0
99
0
98
0
88
0
100
0
100
0
100
0
93
0
29
0
62
0
89
0
99
0
94
0
95
0
99
0
95
0
99
0
98
0
97
0
100
0
100
4
95
0
94

Resumen Superacións NO2

O ano 2010 é o primeiro en que está en vigor o valor límite anual de 40
µg/m3, sen marxe de tolerancia. En ningunha das estacións, nin sequera nas
urbanas que están orientadas ao control das emisións producidas polo tráfico
rodado se supera o valor límite para a media anual. Na táboa obsérvanse datos
máis altos nas estacións de Ourense, Vigo-Colegio Hogar e Coruña-Riazor, sen
acadar nunca o valor límite nin superalo.
En canto ao valor límite horario, unicamente tiveron lugar catro superacións
de 200 µg/m3 nunha hora na estación A Pastoriza de Repsol, en Arteixo, o
15/09/2011, cando está permitido superar este valor en 18 ocasión cada ano
civil.
En ningunha ocasión se superou o limiar de alerta para o NO2, situado en
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400 µg/m3 durante tres horas consecutivas.
Como acontece no caso do SO2, o descenso na operatividade no ano
2010 na estación de Vigo Colegio Hogar foi debido ao corte de subministro
eléctrico,polo que existe unha porcentaxe da datos moi baixa. Aínda que é
menos relevante, a porcentaxe do 73% na estación de Riazor na cidade da
Coruña débese a problemas co equipos de medición, avarías e reparacións
en diferentes momentos do ano. As operatividades no resto de estacións son
superiores ao 85 % salvo no caso da estación de Citroen Oeste cun 62% dos
datos rexistrados por tempos de parada dedicados ás reparacións xurdidas.
En canto á aplicación do nivel crítico de NOx, para a protección dos
ecosistemas, só se poden tomar en consideración os datos obtidos polas estacións
de medición que cumpren os criterios de macro e microimplantación definidos
para as estación que están orientadas cara a protección dos ecosistemas. Os
resultados obtidos amósanse na seguinte táboa
NOX
Estación

Zona

Media Anual

Vilanova
O Saviñao

ES1208
ES1210

6,9
3,5

% datos
Diarios
98
94

Noia

ES1214

2,7

95

Bemantes

ES1216

7,5

96

Fraga Redonda

ES1216

4,9

95

Magdalena

ES1216

6,4

98

Mourence

ES1216

6,8

99

Noia

ES1214

2,7

95

O Saviñao

ES1210

3,5

94

Vigo - Colegio Hogar

ES1207

68,6

27

A Pastoriza(Repsol)

ES1217

23,8

88

Centro Cívico

ES1217

21

89

tab 21.

Resumen Medias NOx

Como se pode observar naa táboas, os valores obtidos por todas as
estacións están moi lonxe de acadar os 30 µg/m3 de NOx expresado coma NO2
de media anual, que é o que se considera o nivel crítico para a protección dos
ecosistemas. A porcentaxe de datos obtidos polas estacións, está por enriba
do 88% en todas elas.

8 3.

Partículas

As partículas en suspensión son contaminantes primarios, é dicir, sustancias
contaminantes que son vertidas á atmosfera de forma directa dende os focos
emisores, xa sexa antropoxénico ou natural, e que alteran a calidade do aire
producindo o que comunmente se coñece como contaminación convencional.
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As PM consisten nunha complexa mestura de partículas sólidas e líquidas
de sustancias orgánicas e inorgánicas en suspensión no aire. As partículas
clasificanse en función do seu diámetro aerodinámico en PM10 (diámetro <10
µm) e PM2,5 (diámetro <2,5 µm). Estas últimas son máis perigosas porque,
unha vez inhaladas, poden chegar ás zonas periféricas dos bronquiolos e alterar
o intercambio pulmonar de gases.
As partículas atmosféricas poden ser clasificadas, en función do seu
mecanismo de formación, como partículas primarias (aquelas que son vertidas
directamente na atmosfera dende a fonte de emisión) ou secundarias (aquelas
que se orixinan a partir das emisións dos seus precursores gasosos)
Ademais, as partículas poden ter orixe natural ou antropoxénico:
-- Partículas de orixe natural: dentro das partículas primarias naturais
destaca a fracción mineral, coa orixe nas emisións naturais fuxitivas
dos chans. A composición química e mineralóxica destas partículas
varía dunha rexión a outra dependendo das características e
composición dos chans, pero xeralmente esta constituída por calcita
(CaCO3), cuarzo (SiO2), dolomita (CaMg(CO3)2), arxilas (sobre todo
caolinita, Al2Si2O5(OH)4, e ilita, K(Al,Mg)3SiAl10(OH)), feldespatos
(KAlSi3O8 e (Na,Ca)(Al,Si)4O8) e cantidades inferiores de sulfato cálcico
(CaSO4•2H2O) e óxidos de ferro (Fe2O3), entre outros. No sur de
Europa estas emisións proceden tanto da resuspensión local como de
aportes externos tales coma as intrusións de masas de aire do Sahara.
As emisións volcánicas tamén poden constituír unha fonte natural de
partículas primarias minerais e secundarias.
A superficie dos mares e océanos representan tamén unha fonte
de partículas, xeradora do aerosol mariño. A fracción primaria do
aerosol mariño esta principalmente composta por cloruros (ej. NaCl
ou K2SO4).
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importantes fontes de partículas primarias. Ademais das partículas
primarias emitidas en chemineas, en determinados procesos industriais
emítense partículas primarias mediante a manipulación das mesmas en
materiais pulvurulentos, a estas emisión se lles denominan fuxitivas.
Actividades coma a construcción, minería, determinados procesos
na fabricación de cerámicas ou cementos, ou a emisión fuxitiva de
partículas durante o transporte dende as zonas industriais, representan
unha fonte de partículas asociadas á manipulación.

8.3.1.

PM10 (Fracción Grosa da Materia Particulada)

Defínense PM10 coma as partículas que pasan a través dun cabezal de
tamaño selectivo, definido no método de referencia para a mostraxe e medición
de PM10 da norma UNE-EN 12341, para un diámetro aerodinámico de 10 µm
e cunha eficiencia de corte do 50%.
Os resultados amosados a continuación son provisionais, xa que aínda non
se tiveron en conta os descontos aplicables ao efecto dos episodios naturais
de intrusión de po africano rexistrados durante 2010 en Galicia que envía o
Ministerio cada ano, polo que os valores aquí representados son conservadores
(sobreestimados, podendo ser os definitivos menores).
Na táboa amósase o método de medida utilizado por cada analizador
e o factor de corrección a aplicar cando este é distinto do de referencia (o
gravimétrico). A parecen tanto a media anual sen corrixir por este factor coma
a media corrixida, que é a válida. As superacións do valor límite diario teñen
en conta a dita corrección.
PM10
Estación

Zona

A Coruña-Riazor ES1201

-- Partículas de orixe antropoxénica: As principais fontes antropoxénicas
de material particulado atópanse en zonas urbanas e industriais. En
numerosos estudios concluíuse que en ámbitos urbanos, o tráfico
constitúe a fonte máis importante de partículas primarias, as que
poden proceder tanto das emisións dos motores dos vehículos coma
do desgaste do pavimento, neumáticos e freos. O material particulado
emitido polos motores é principalmente, materia carbonosa de cor
negra.
Dentro da ampla variedade de actividades industriais, os
combustibles fósiles representan unha importante fonte de materia
particulada primaria, especialmente a combustión do carbón. Outras
actividades coma a fundición de metais coma o cobre ou o zinc, ou
a produción de cemento, cerámica ou ladrillos tamén representan

A Coruña-Torre
de Hércules

ES1201

A Grela

ES1201

Ferrol

ES1202

Santiago-Campus
Santiago-San
Caetano

ES1203
ES1203

Lugo

ES1204

Ourense

ES1205

Método
de
Medida
Absorción
beta
Efecto
Scattering
Absorción
beta
Absorción
beta
Absorción
beta
Efecto
Scatering
Absorción
beta
Absorción
beta

Factor
Media Media
de
*
Anual Factor
Corrección

Superacións
%
do VL
Datos
diario de
Diarios
50 ug/m3

1,1

24,3

26,7

10

99

1,13

11

12,4

1

50

1,1

16,6

18,3

0

56

1,1

19

20,9

0

100

1,1

14,2

15,6

0

96

1,13

6,6

7,5

0

91

1,1

16,5

18,2

0

100

1,1

14,9

16,4

2

98
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73

74

Pontevedra

ES1206

Vigo-Coia

ES1207

Citroen Oeste
Estación 2

ES1207

Vilanova

ES1208

O Saviñao

ES1210

Fenosa

ES1211

Fadibon

ES1214

Noia

ES1214

Rio Cobo

ES1215

Xove

ES1215

Bemantes

ES1216

Fraga Redonda

ES1216

Magdalena

ES1216

Mourence

ES1216

Paraxon

ES1216

Cerceda

ES1216

Villagudín

ES1216

Arteixo

ES1217

Centro Cívico

ES1217

Absorción
beta
Absorción
beta
Absorción
beta
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Microbalanza
Absorción
beta
Absorción
beta
Absorción
beta

tab 22.
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datos, compre sinalar que no mes de xuño tivo lugar unha forte treboada
que estragou tanto o equipo coma a adquisidora, xa que entrou unha gran
cantidade na estación, polo que foi necesario proceder á instalación dunha
nova cabina e novo analizador mais a adquisidora.

1,1

19,2

21,1

0

100

1,1

20,8

22,9

10

98

1,1

26,4

29,0

13

74

1,17

13,5

15,8

0

100

-

-

8,8

0

82

1,17

19,3

22,6

4

68

1,17

16,2

19,0

2

92

-

-

14,0

2

79

1,17

15,5

18,1

0

96

Amósanse na táboa os resultados obtidos en Galicia para este contaminante
en 2010:

1,17

18,1

21,2

0

72

PM2,5

1,17

14,7

17,2

0

100

1,17

11,6

13,6

0

97

1,17

10,7

12,5

0

98

1,17

12,6

14,7

0

100

1,17

12,8

15,0

0

96

1,17

12

14,0

0

100

1,1

13,7

15,1

0

99

1,1

17,9

19,7

4

85

1,1

18,8

20,7

3

93

Resumen Superacións PM10

En ningunha das estacións da rede se superaron o valor límite para a
media anual de PM10, nin se superou máis de 35 veces no ano o valor límite
para a media diaria, aínda que se produciron superacións puntuais deste valor.
Púidose comprobar que os valores máis altos correspondentes a superacións
puntuais da máxima da media diaria de 50 µg/m3 tiveron lugar nos meses
estivais cando a dispersión de contaminantes non se ve favorecida pola ausencia
de vento e chuvia sendo nas cidades de Vigo e da Coruña as que presentan
unha media anual mais elevada.
A operatividade das estacións mellora con respecto a o ano anterior, salvo
no caso da estación de Torre de Hércules en A Coruña cun 50% dos datos
rexistrados, debido basicamente a situacións de parada por incidencias no
equipo ao longo do ano. No caso da estación da Grela, con só un 56% dos

8.3.2.

PM2,5 (Fracción Fina da Materia Partículada)

Defínese PM2,5 coma as partículas que pasan a través dun cabezal de
tamaño selectivo, definido no método de referencia para a mostraxe e a
medición de PM2,5 da norma UNE-EN 14907, para un diámetro aerodinámico
de 2,5 µm e cunha eficiencia de corte do 50%.

Estación

Zona

Media Anual

San Caetano
Citroén Este Estacion 1
O Saviñao
Fraga Redonda
Magdalena
S. Vicente Vigo

ES1203
ES1207
ES1210
ES1216
ES1216
ES1217

6,3
17,5
6,2
7,7
8,2
10,4

tab 23.

% Datos
Diarios
91
61
73
98
94
98

Resumen Medias PM2,5

O valor obxectivo para a media anual que entrou en vigor o 1 de xaneiro
de 2010 é de 25 µg/m3, tendo este contaminante actualmente unha marxe de
tolerancia, que sitúa o valor límite para a media anual en 2010 en 29 µg/m3,
polo que todas as estacións da nosa comunidade se atopan moi por debaixo
deste valor límite.

8 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.
Na seguinte táboa amósanse para o ozono, a súa media anual e o número
de superacións do valor obxectivo para a protección da saúde humana e dos
limiares de información e alerta, ademais da porcentaxe de datos obtida en
cada estación:
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nº supernº sunº superacións
peracións % datos
acións 180
120 octo240 ug/m3 diarios
horario
horario
horario
2
0
0
92

A operatividade das estacións con respecto ao ozono foi moi boa, xa que
salvo a estación de Citroen Oeste-Estación 2, que tivo unha porcentaxe do
76%, o resto estivo por enriba do 88% de datos.

Estación

Zona

Media
Anual

A Coruña-Riazor
A Coruña-Torre de
Hércules
Ferrol
Santiago-Campus
Santiago-San Caetano
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Citroen Oeste Estación
2
Vilanova
O Saviñao
Noia
Fraga Redonda
Magdalena
Mourence
Centro Cívico
S. Vicente Vigo

ES1201

45,1

ES1201

62,3

8

0

0

89

ES1202
ES1203
ES1203
ES1204
ES1205
ES1206
ES1207

48,9
59,7
55,6
52,6
35,8
50
43

0
15
14
4
0
4
1

0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

96
97
99
100
97
97
98

ES1207

70,4

29

11

0

76

Estacion

Zona

ES1208
ES1210
ES1214
ES1216
ES1216
ES1216
ES1217
ES1217

67,5
74
84
64,3
64,7
54,8
51,9
54,6

11
4
15
11
16
5
14
3

0
0
0
4
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0

100
91
88
100
100
99
79
99

A Coruña-Riazor
A Coruña-Torre de Hércules
Ferrol
Santiago-Campus
Santiago-San Caetano
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo-coia
Vigo Colegio Hogar
Fraga Redonda
Magdalena

ES1201
ES1201
ES1202
ES1203
ES1203
ES1204
ES1205
ES1206
ES1207
ES1207
ES1216
ES1216

tab 24.

Resumen Superacións O3

Para o ozono, o valor obxectivo para a protección da saúde humana
establece que a máxima diaria das media móbiles octohorarias de 120 µg/
m3 non pode superarse en máis de 25 días por cada ano civil de promedio
nun período de 3 anos, sendo os datos obtidos en 2010 os primeiros que se
utilizarán para verificar o cumprimento deste valor obxectivo. Tal e como se
amosa na táboa, rexistráronse superacións deste valor en todas as estacións,
agás nas de Ferrol e Ourense, sempre nos meses comprendidos entre maio
e setembro, pero en unicamente na estación de Citroen Oeste-Estación 2 se
rebasou o valor obxectivo de 25 días ao ano.
Rexistráronse tamén superacións do valor limiar de información á
poboación (180 µg/m3) nas dúas estacións de Santiago, na de Fraga Redonda
e na Estación 2-Citroen Oeste, na segunda semana do mes de setembro, das
que se informou á poboación a través da web. Durante os días 14 e 15 de
setembro, deuse unha situación anticiclónica que provocou que se superara
tamén o máximo das media móbiles octohorarias en case todas as estacións
que forman a rede de Galicia. Este foi o peor episodio rexistrado en Galicia
durante a pasada campaña de vixilancia de ozono, pero aínda así, nunca se
superou o limiar de alerta á poboación (240 µg/m3)

8 5.

Monóxido de Carbono (CO)

O monóxido de carbono (CO) é un gas o líquido incoloro que practicamente
non ten nin olor ni sabor. Prodúcese na combustión incompleta do carbón
e os seus compostos, sendo unha das súas principais fontes de emisión os
automóbiles.
Os valores de CO se amosan a continuación.
CO

tab 25.

Media nº superacións 10mg/ % Datos
Anual
m3 octohorario
Diarios
0,5
0
100
0,4
0
78
0,2
0
99
0,2
0
98
0,4
0
99
0,4
0
100
0,3
0
98
0,3
0
100
0,1
0
98
0,5
0
35
0,4
0
98
0,3
0
99

Resumen Superacións CO

Como se pode ver, aínda que este non é un valor lexislado, as medias
anuais son moi baixas. En ningún caso se produciu ningunha superación do
valor límite da máxima das media móbiles octohorarias de 10 mg/m3, sendo
ademais a operatividade das estacións moi boa, salvo no caso da estación de
Vigo-Colegio Hogar, polos motivos explicados anteriormente.

8 6.

Sulfuro de Hidróxeno (SH2)

O sulfuro de hidróxeno, a temperatura ambiente, é un gas incoloro,
inflamable cun olor a ovos podres. A maior parte das exposicións acontecen
por inhalación. O cheiro do sulfuro de hidróxeno e as súas propiedades
irritantes pódense percibir facilmente; pero non proporcionan unha alarma de
concentracións perigosas. É emitido a atmosfera por diversas fontes, entre as
que destacan papeleiras que o utilizan para extraer celulosa da madeira. Na
atmosfera é oxidado a SO2, aumentando o seu nivel. Os niveis moderados de
exposición dan como resultado unha perda olfativa.

DATOS PARA A AVALIACIÓN DA CALIDADE

DATOS PARA A AVALIACIÓN DA CALIDADE
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Nº superacións 100
Estación
Zona
ug/m3 semihorario
A Pastoriza(Repsol)
ES1217
1,2
0
Arteixo
ES1217
0,1
0
Centro Cívico
ES1217
2,9
0
tab 26.
Resumen Superacións SH2
Media
Anual

Nº superacións 40
ug/m3
diario
0
0
0

% Datos
Diarios
95
92
96

En ningunha das estacións se superou a concentración media en 30
minutos que non debe superarse, que está establecida en 100 µg/m3, nin a
concentración media en 24 horas que non debe superarse, establecida en 40
µg/m3, sendo ademais a operatividade das estacións moi boa.

8 7.

Fluoruro de Hidróxeno (FH)

Non existen exemplos documentados de HF volcánico gasificado en
concentracións altas en localizacións onde se puidera producir un efecto adverso
sobre a saúde humana. Os lugares onde se pode chegar a respirar altos niveles
de fluoruro son as áreas próximas a centrais eléctricas que funcionan a carbón
ou cerca das industrias relacionadas co fluoruro (como a fundición de aluminio
ou as fábricas de fertilizante con fósforo) ou as áreas próximas aos sitios de
eliminación de residuos perigosos.
Os datos obtidos na rede de control da calidade do aire son os seguintes:

Estación

Zona

Rio Cobo
Xove

ES1215
ES1215

Media
Anual
0,1
0,1
tab 27.

FH
nº superacións
10 ug/m3 diario
0
0

nº superacións 30 ug/ % Datos
m3 semihorario
Diarios
0
95
0
88

Resumen Superacións FH

En ningunha das estacións se superaron nin o valor límite semihorario nin
o valor límite diario, sendo a operatividade de ambas estacións boa durante o
ano 2010.

9. AVALIACIÓN DA CALIDADE DO AIRE
Con todo o comentado ata o momento, chegamos ao procedemento de
avaliación da calidade do aire. Recapitulando:
-- O obxectivo é a vixilancia da saúde humana e a protección dos
ecosistemas
-- Os analizadores e técnicas de medida deben estar normalizados
-- Débense cumprir os criterios comúns para a situación e o número
mínimo de estacións.
Para coñecer o número de estacións necesarias en cada zona, as técnicas
de control da calidade do aire a utilizar, e o estado da calidade do aire na zona,
utilízanse os limiares de avaliación:

AVALIACIÓN DA CALIDADE

DATOS PARA A AVALIACIÓN DA CALIDADE

SH2

-- O limiar superior de avaliación é o nivel por debaixo do cal se pode
utilizar unha combinación de medicións fixas e técnicas de modelización
e/ou medicións indicativas para avaliar a calidade do aire ambiente.
-- O limiar inferior de avaliación é o nivel por debaixo do cal é posible
limitarse ao emprego de técnicas de modelización para avaliar a
calidade do aire ambiente.
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O procedemento de avaliación comeza en marzo, xa que antes do 31
se deben enviar ao MMAMReM os ficheiros de datos validados das estacións
que avalían zonas, xunto coa información correspondente, chamada
metainformación, de cada estación (situación, técnicas de medida utilizadas,
zona...). O MMAMReM carga os nosos datos na súa base de datos e elabora
os estatísticos correspondentes, que nos reenvía para que comparemos cos
nosos propios cálculos e lles deamos o visto bo. Despois do verán, elaboramos
o informe no formato EoI cos resultados estatísticos obtidos, e o enviamos ao
MMAMReM, que recompila a información de todas as Comunidades Autónomas
e a envía á Comisión Europea antes do 30 de setembro. Ata o momento do
envío dos datos á Comisión Europea, a presente avaliación non é oficial nin
definitiva, xa que poden existir erros que se deben corrixir antes desa data.
En función dos resultados obtidos cada ano nas estacións que avalían a
calidade do aire de Galicia, cada zona se sitúa nun dos tres niveis posibles,
tendo que tomar distintas medidas nos distintos escenarios.
Cos datos obtidos en 2010, unha vez realizados os estatísticos
correspondentes, realizamos a avaliación das zonas de calidade do aire de
Galicia por contaminante, situando cada zona nun dos tres escenarios posibles:
por encima do limiar superior de avaliación, entre o limiar superior e o limiar
inferior de avaliación ou por debaixo do limiar inferior de avaliación.
Nas táboas indícase “y” cando se realiza medición fixa na estación, nada
cando nesa estación non se mide o contaminante en cuestión e “m” cando se
realiza modelización na zona. Dado que na data de realización deste informe
aínda non se dispón da modelización proporcionada polo CIEMAT a través do
MMAMReM, a zona non aparece avaliada, aínda que aparece unha “m” como
dato orientativo, xa que en todos os anos anteriores estas zonas atopáronse
por debaixo do limiar inferior de avaliación. Polo tanto, é previsible que este
ano permaneza igual, polo que non sería necesario realizar medicións fixas
nin indicativas para a súa avaliación. Se a situación cambiara, tomaríanse as
medidas oportunas, que serían ou ben a realización de campañas indicativas
para complementar a modelización, ou ben a instalación dunha estación de
medición fixa.
Cando nunha zona hai mais de unha estación que mide o mesmo
contaminante, a avaliación realízase coa que obteña os valores máis altos de
todas, é dicir, tense en conta a peor situación posible.

9 1.
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Limiar superior de avaliación

Limiar inferior de avaliación

Protección á saúde
60% do VL diario (75 μg/m3
que non poderán superarse
en máis de 3 ocasións por
ano civil)
40% do VL diario (50 μg/m3
que non poderán superarse
en máis de 3 ocasións por
ano civil)

tab 28.

Protección á vexetación
60% do valor crítico de inverno (12 μg/m3)

40% do valor crítico de inverno (8 μg/m3)

Limiares de Avaliación SO2

Analizamos os datos obtidos e tratados estatisticamente en función dos
limiares e o representámolo na seguinte táboa:
Zona

A Coruña

Código

ES1201

Ferrol

ES1202

Santiago

ES1203

Lugo

ES1204

Ourense

ES1205

Pontevedra

ES1206

Vigo
A (FerrolterraOrtegal)
C (Terra Chá)
D (Valdeorras)
E (A Límia-Miño)
F (Sur das Rías
Baixas)
G (Franja Fisterra-Santiago)
H (A Mariña)

ES1207

Nome da estación
CORLAB 1/A CORUÑA
(RIAZOR)
A GRELA
TORRE DE HÉRCULES
FERROL
SAN CAETANO
COMPOSTELA
LUGO-FINGOY
GOMEZ FRANQUEIRA/
OURENSE
MOLLABAO/PONTEVEDRA
ARENAL/VIGO COIA
ESTACION 2 (OESTE)
ESTACION 1 (ESTE)
COLEGIO HOGAR

>LSA

LSALIA

<LIA

Avaliación
zona

y
LSA-LIA
y
y
y
y
y

<LIA
<LIA
<LIA

y

<LIA

y

<LIA

y
y
y
y

<LIA

ES1208

VILANOVA (G-2)

y

<LIA

ES1210
ES1211
ES1212

O SAVIÑAO (EMEP)

y
m
m

<LIA

FENOSA

ES1213
ES1214
ES1215

m
NOIA (EMEP)
FADIBÓN
XOVE
RIO COBO

y
y
y

<LIA

AVALIACIÓN DA CALIDADE

AVALIACIÓN DA CALIDADE

INFORME ANUAL 2010

<LIA

Dióxido de Xofre (SO2)

Os limiares de avaliación son os seguintes:

80

81

INFORME ANUAL 2010

B2 (FRANJA
ÓRDES-EUME II)

ES1217

tab 29.

y
y
y
y
y
y

Zona

<LIA

y
y
y
y
y

LSA-LIA

Avaliación SO2 nas zonas

Ningunha das zonas de Galicia superou os valores límite permitidos para
o SO2, atopándose todas elas, ademais, por debaixo do limiar superior de
avaliación. As zonas ES1201 (A Coruña) e ES1217 (Arteixo), atópanse entre o
limiar superior e o limiar inferior de avaliación para o SO2, xa que no primeiro
caso 5 días se superaron os 75 μg/m3, e no segundo 11 días, cando para estar
por debaixo do limiar inferior de avaliación, os 75 μg/m3 non poden superar en
máis de tres días ao ano. O resto de zonas de Galicia atópase por debaixo do
limiar inferior de avaliación.

9 2.

Dióxido de Nitróxeno (NO2)

Os limiares para a protección da saúde humana e a protección dos
ecosistemas son:

Limiar superior de
avaliación

Limiar inferior de
avaliación

VL horario para
a protección da
saúde humana
(NO2)
70% do VL (140 μg/
m3 que non poderán
superarse en máis de
18 ocasións por ano
civil)
50% do VL (100 μg/
m3 que non poderán
superarse en máis de
18 ocasións por ano
civil)
tab 30.

VL anual para
a protección da
saúde humana
(NO2)

Nivel crítico anual
para a protección
da vexetación e dos
ecosistemas (NOx)

80% do VL (32 μg/
m3)

80% do nivel crítico
(24 μg/m3 expresado
coma NO2)

65% do VL (26 μg/
m3)

65% do nivel crítico
(19,5 µg/m3 expresado coma NO2)

Limiares de Avaliación NO2

Os resultados da avaliación por zonas para este contaminante, unha vez
realizado o tratamento estatístico dos datos represéntase na seguinte táboa:

82

Código

A Coruña

ES1201

Ferrol

ES1202

Santiago

ES1203

Lugo

ES1204

Ourense

ES1205

Pontevedra

ES1206

Vigo
A (FerrolterraOrtegal)
C (Terra Chá)
D (Valdeorras)
E (A Límia-Miño)
F (Sur das Rías
Baixas)
G (Franja FisterraSantiago)
H (A Mariña)

B2 (FRANJA
ÓRDES-EUME II)

I (Arteixo)

ES1207

Estación

>LSA

LSALIA

CORLAB 1/A CORUÑA
(RIAZOR)
A GRELA
TORRE DE HÉRCULES
FERROL
SAN CAETANO

<LIA

Avaliación
zona

y
LSA-LIA
y
y
y

COMPOSTELA

y

LUGO-FINGOY
GOMEZ FRANQUEIRA/
OURENSE
MOLLABAO/PONTEVEDRA
ARENAL/VIGO COIA
ESTACION 2 (OESTE)
ESTACION 1 (ESTE)
COLEGIO HOGAR

y
y

<LIA
<LIA
<LIA
>LSA

y

<LIA

y
y
y

LSA-LIA

y(1)

ES1208

VILANOVA (G-2)

y

<LIA

ES1210
ES1211
ES1212

O SAVIÑAO (EMEP)

y
m
m

<LIA

FENOSA

ES1213
ES1214
ES1215

ES1216

ES1217

m
NOIA (EMEP)
FADIBÓN
XOVE
RIO COBO
BEMANTES (F-5)
FRAGA REDONDA (F-2)
S. VICENTE DE VIGO
PRESA DE VILLAGUDÍN
MAGDALENA (B-1)
CERCEDA
LOUSEIRAS (B-2)
PARAXÓN
MOURENCE (C-9)
PASTORIZA-REPSOL
ARTEIXO
CENTRO CIVICO

tab 31.

y

<LIA

m
y
y
y
y
y

<LIA

y
y
y
LSA-LIA

AVALIACIÓN DA CALIDADE

AVALIACIÓN DA CALIDADE

I (Arteixo)

ES1216

BEMANTES (F-5)
FRAGA REDONDA (F-2)
S. VICENTE DE VIGO
PRESA DE VILLAGUDÍN
MAGDALENA (B-1)
CERCEDA
LOUSEIRAS (B-2)
PARAXÓN
MOURENCE (C-9)
PASTORIZA-REPSOL
ARTEIXO
CENTRO CIVICO

INFORME ANUAL 2010

y

Avaliación NO2 nas zonas

No caso do NO2, non se superaron os valores límite establecidos en
ningunha das zonas de Galicia. A zona 1205 (Ourense) é a única que se sitúa
por enriba do limiar superior de avaliación, xa que con 35,6 μg/m3 de media
anual, supera os 32 μg/m3 establecidos como limiar superior de avaliación. As
zonas ES1201 (A Coruña), ES1207 (Vigo) e ES1217 (Arteixo) atópanse entre
o limiar superior e o inferior de avaliación, por superar os 26 μg/m3 de media
anual. O resto das zonas de Galicia satópase por debaixo do limiar inferior de
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avaliación.

INFORME ANUAL 2010
H (A Mariña)

ES1215

A estación Vigo-Colegio Hogar, non obtivo este ano suficiente porcentaxe
de datos válidos para poder avaliar a zona, este dato é só orientativo.
(1)

9 3.

Partículas

Limiar superior de
avaliación

Limiar inferior de
avaliación

tab 32.
Zona

Código

A Coruña

ES1201

Ferrol

ES1202

Santiago

ES1203

Lugo

ES1204

Ourense

ES1205

Pontevedra

ES1206

Vigo

ES1207

A (FerrolterraOrtegal)
C (Terra Chá)
D (Valdeorras)
E (A Límia-Miño)
F (Sur das Rías
Baixas)
G (Franja Fisterra-Santiago)

84

Media diaria de
PM10
70% do VL (35 μg/
m3 que non poderán
superarse en máis de
35 ocasións por ano
civil)
50% do VL (25 μg/
m3 que non poderán
superarse en máis de
35 ocasións por ano
civil)

Media anual de
PM10

Media anual de
PM2,5

70% do VL (28 μg/
m3)

70% do VL (17 μg/
m3)

50% do VL (20 μg/
m3)

50% do VL (12 μg/
m3)

Limiares de Avaliación PM10
Estación

CORLAB 1/A CORUÑA
(RIAZOR)
A GRELA
TORRE DE HÉRCULES
FERROL
SAN CAETANO
COMPOSTELA
LUGO-FINGOY
GOMEZ FRANQUEIRA/
OURENSE
MOLLABAO/PONTEVEDRA
ARENAL/VIGO COIA
ESTACION 2 (OESTE)
ESTACION 1 (ESTE)
COLEGIO HOGAR

>LSA LSA-LIA <LIA

Avaliación
zona

Y
Y
Y
Y

LSA-LIA
LSA-LIA

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

<LIA
<LIA
<LIA
LSA-LIA
LSA-LIA

ES1208

VILANOVA (G-2)

Y

<LIA

ES1210
ES1211
ES1212

O SAVIÑAO (EMEP)

y
m

<LIA

FENOSA

ES1213
ES1214

Y

LSA-LIA

I (Arteixo)

ES1217

tab 33.

Y
Y

<LIA

Y
Y
Y
Y
Y
Y

LSA-LIA

<LIA

Y
Y
Y
Y

LSA-LIA

Avaliación PM10 nas zonas

Os resultados da avaliación para as partículas PM10 son provisionais,
xa que non se teñen en conta os descontos aplicables por episodios de alta
concentración de partículas por intrusión de masas de aire de orixe africano.
Unha vez máis ningunha das zonas galegas superou este ano os valores límite
para PM10.
En ningunha das zonas de galicia se superou o valor limite para a media
anual, nin se superaron mais das 35 veces ao ano permitidas o valor limite para
a media diaria (40 e 50 ug/m3 respectivamente). As zonas ES1201 (A Coruña)
e ES1207 (Vigo) Atópanse por enriba do limiar superior de avaliación, xa que
na Coruña superáronse 54 días os 35 μg/m3 e en Vigo 46, cando o máximo de
días que se pode superar este valor é de 35. As zonas Es1202 (Ferrol), ES1206
(Pontevedra), ES1212 (Miño-Limia), ES1215 (A Mariña) e ES1217 (Arteixo),
atópanse entre o limiar superior e o inferior de avaliación, por superar máis
de 35 días ao ano o valor de 25 μg/m3. En Ferrol foron 87 días, en Pontevedra
60, en Miño-Limia 46, na Mariña 42 e en Arteixo 47 días nunha estación e 72
en outra.
O resto das zonas atópanse por debaixo do limiar inferior de avaliación.
Repítese a análise para os datos obtidos para PM2,5, e amósase na
seguinte táboa:
Zona

Código

A Coruña

ES1201

Ferrol

ES1202

Santiago

ES1203

m
NOIA (EMEP)
FADIBÓN

Y

Estación
CORLAB 1/A CORUÑA
(RIAZOR)
A GRELA
TORRE DE HÉRCULES
FERROL
SAN CAETANO
COMPOSTELA

>LSA

LSALIA

<LIA

m
m
Y

AVALIACIÓN DA CALIDADE

AVALIACIÓN DA CALIDADE

Os limiares superior e inferior de avaliación para a protección da saúde
da fracción grosa das partículas (PM10) e a fracción fina (PM2,5) amósanse na
seguinte táboa:

B2 (FRANJA
ES1216
ÓRDES-EUME II)

XOVE
RIO COBO
BEMANTES (F-5)
FRAGA REDONDA (F-2)
S. VICENTE DE VIGO
PRESA DE VILLAGUDÍN
MAGDALENA (B-1)
CERCEDA
LOUSEIRAS (B-2)
PARAXÓN
MOURENCE (C-9)
PASTORIZA-REPSOL
ARTEIXO
CENTRO CIVICO

Avaliación
zona
LSA-LIA

<LIA
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Lugo

ES1204

Ourense

ES1205

Pontevedra

ES1206

Vigo

ES1207

A (FerrolterraOrtegal)
C (Terra Chá)
D (Valdeorras)
E (A LímiaMiño)
F (Sur das Rías
Baixas)
G (Franja
Fisterra-Santiago)
H (A Mariña)

B2 (FRANJA
ÓRDES-EUME
II)

I (Arteixo)

LUGO-FINGOY
GOMEZ FRANQUEIRA/
OURENSE
MOLLABAO/PONTEVEDRA
ARENAL/VIGO COIA
ESTACION 2 (OESTE)
ESTACION 1 (ESTE)
COLEGIO HOGAR

m
m
m

m
LSA-LIA

y

Zona

Código

VILANOVA (G-2)

m

ES1210
ES1211

O SAVIÑAO (EMEP)

y
m

A Coruña

ES1201

ES1212

FENOSA

m

Ferrol

ES1202

Santiago

ES1203

Lugo

ES1204

m

Ourense

ES1205

m

Pontevedra

ES1206

ES1213

m
NOIA (EMEP)

ES1214
ES1215

ES1216

ES1217

FADIBÓN
XOVE
RIO COBO
BEMANTES (F-5)
FRAGA REDONDA (F-2)
S. VICENTE DE VIGO
PRESA DE VILLAGUDÍN
MAGDALENA (B-1)
CERCEDA
LOUSEIRAS (B-2)
PARAXÓN
MOURENCE (C-9)
PASTORIZA-REPSOL
ARTEIXO
CENTRO CIVICO

Y
Y
Y

Y
Y

m

<LIA

LSA-LIA

Avaliación PM2,5 nas zonas

O valor límite para partículas finas (PM2,5) non se superou en ningunha
das zonas de Galicia. Só a zona ES1207 (Vigo) se atopa por enriba do limiar
superior de avaliación, xa que ten unha media anual de 17,5 μg/m3, cando
para estar por debaixo deste limiar, a media anual debe estar por debaixo
dos 17 μg/m3 ao ano. O resto das zonas está por debaixo do limiar inferior de
avaliación.

Ozono (O3)

O caso do ozono é diferente ao resto de contaminantes avaliados, xa que
non existen limiares de avaliación, senón que aínda temos valores obxectivo.
Avalíase con períodos completos de 3 anos para a protección da saúde, e de 5
para a protección dos ecosistemas, utilizando para este último caso a AOT40,
calculada a partir dos valores horarios de maio a xuño. Os datos correspondentes
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a 2010 serán os primeiros que se utilizarán para verificar o cumprimento dos
valores obxectivo. Para a protección da saúde, este é de 120 µg/m3 para a
máxima das medias móbiles octohorarias que non poden superarse en máis
de 25 días por cada ano civil de promedio nun período de 3 anos. O máximo
das medias móbiles octohorarias selecciónase examinado promedios móbiles
de oito horas, calculados a partir de datos horarios e actualizados cada hora.

ES1208

tab 34.

9 4.
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Vigo

ES1207

A (Ferrolterra-Ortegal)
C (Terra Chá)
D (Valdeorras)
E (A Límia-Miño)
F (Sur das Rías Baixas)
G (Franja FisterraSantiago)

ES1208
ES1210
ES1211
ES1212

H (A Mariña)

ES1215

B2 (FRANJA ÓRDESEUME II)

I (Arteixo)

Estación

>VO <VO

CORLAB 1/A CORUÑA
(RIAZOR)
A GRELA
TORRE DE HÉRCULES
FERROL
SAN CAETANO
COMPOSTELA
LUGO-FINGOY
GOMEZ FRANQUEIRA/
OURENSE
MOLLABAO/PONTEVEDRA
ARENAL/VIGO COIA
ESTACION 2 (OESTE)
ESTACION 1 (ESTE)
COLEGIO HOGAR
VILANOVA (G-2)
O SAVIÑAO (EMEP)
FENOSA

ES1213
ES1214

ES1216

ES1217
tab 35.

Avaliación
zona

y
<VO
y
y
y
y
y

<VO
<VO
<VO

y

<VO

y

<VO

y
y

>VO
y
y
M
m

<VO
<VO

m
NOIA (EMEP)
FADIBÓN
XOVE
RIO COBO
BEMANTES (F-5)
FRAGA REDONDA (F-2)
S. VICENTE DE VIGO
PRESA DE VILLAGUDÍN
MAGDALENA (B-1)
CERCEDA
LOUSEIRAS (B-2)
PARAXÓN
MOURENCE (C-9)
PASTORIZA-REPSOL
ARTEIXO
CENTRO CIVICO

m
m
y
y
y

<VO

AVALIACIÓN DA CALIDADE

AVALIACIÓN DA CALIDADE
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y
<VO
y

Avaliación O3 nas zonas

Na táboa amósanse só o grao de cumprimento do ano 2010, polo que
non será definitivo ata ter os datos correspondentes a 2011 e 2012. De xeito
orientativo, observamos que só a zona ES1207 supera o valor obxectivo, xa
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10.

GARANTÍA DA CALIDADE DA INFORMACIÓN

Cabe sinalar as consecuencias positivas derivadas da implantación dun
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.
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 ata
a súa difusión á poboación; o seu principal motor e obxectivo: proporcionar
aos cidadáns unha información sobre o estado da calidade do aire
veraz e comprensible.
O sistema da Rede de Vixilancia da Calidade do Aire, certificouse o 30 de
decembro do 2008 con nº de rexistro ER-1742/2008. Este sistema de xestión
da calidade implantado na Rede, constitúe as bases para a mellora continua
dos procesos, analizando as oportunidades de mellora e implementando as
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que en 29 ocasións en 2010 se superaron os 120 μg/m3 para a máxima das
medias móbiles octohorarias, atopándose o resto das zonas por debaixo do
valor obxectivo.
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É un sistema especialmente útil para ter un control estricto a partir de
procedementos específicos para o control da documentación xerada, as compras
e subministros, a análise da satisfacción do cliente (considerando como tal a
todo aquel que solicite datos e medida a través de enquisas de satisfacción),
detectar as necesidades de formación do persoal, e as oportunidades de
mellora.
Disponse dunha instrución técnica para o mantemento, calibración e
verificación de cada un dos tipos de analizadores da rede, que requiren distintas
actuacións, de xeito que aseguramos que o mantemento se fai seguindo sempre
os requisitos descritos nas mesmas, e que as frecuencias de calibración e
verificación se realizan correctamente.
Faise un seguimento exhaustivo da porcentaxe de datos recollido por cada
analizador, xa que no sistema se considera unha Non Conformidade o feito de
que nun trimestre, un analizador emita menos do 70% de datos válidos, xa
que isto pode xerar que a fin de ano non se dispoñan de datos suficientes para
avaliar a zona.
A principio de ano se establecen un obxectivos e metas de calidade, e ao
longo do mesmo, vaise avaliando o grao de cumprimento dos mesmos e os
motivos dos posibles retrasos. Disponse de indicadores de calidade (número
de non conformidades en mantemento ou en subministros, porcentaxe de
datos válidos, tempo que se tarda en emitir os informes solicitados...) que nos
indican ónde debemos mellorar e cáles son os puntos fortes do noso sistema.
Cómpre dicir, que un dos puntos salientables atopados nas auditorías externas
realizadas ata o momento foi a implicación do persoal e o grao de coñecemento
do sistema.
En resumo, é unha ferramenta que nos axuda a detectar ónde debemos
mellorar para que o control da calidade do aire se realice do xeito máis eficaz
posible, obtendo datos veraces e trazables a patróns internacionais, de xeito
que a información ao público sobre o estado da calidade do aire se realice de
xeito máis rápido, comprensible e fiable.

11.

DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN

Como parte fundamental da Estratexia Galega de Mellora e Control
da Calidade do Aire, dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas búscase proporcionar a toda a cidadanía galega, así como
a colectivos e organismos interesados a máxima información dispoñible.
Esta información está actualizada, é certa e trazable a patróns recoñecidos
internacionalmente e informa sobre o estado da calidade do aire en Galicia e as
súas fontes emisoras (consonte ao previsto na Lei 8/2002, Capítulo V, Artigos
33 e 34).
Tendo en conta que un dos principais obxectivos das redes de control da
calidade do aire é a información á poboación, nos últimos anos, leváronse a cabo
un conxunto de iniciativas encamiñadas a mellorar a calidade 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 fácilmente interpretable polos cidadáns.

DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN

GARANTÍA E CALIDADE DA INFORMACIÓN

medidas necesarias para garantir tanto o cumprimento normativo ambiental
como as expectativas dos cidadáns e do público en xeral en canto a calidade
dos servizos prestados.

No portelo unificado de medio ambiente (http://aire.medioambiente.
xunta.es), pódese consultar 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.
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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 ten unidades) que está calculado a partir
dos máximos rexistrados para cada contaminante, estación e aglomeración,
multiplicado por un factor extraído da lexislación vixente. Este valor compárase
cunha escala cuantitativa 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,
Territorio e Infraestruturas, 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 dado 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 axeitadas para a protección da súa saúde.
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Nesta web pódense consultar tanto os datos obtidos a tempo real polas
estación urbanas, xestionadas pola Xunta de Galicia, coma os seus datos
históricos. Os datos a tempo real deben ser manexados con prudencia, e
tomarse tan só a título orientativo, xa que están sen validar. A validación
dos datos, realizada polo persoal da rede, consiste na súa revisión e
detección de valores anómalos producidas principalmente polas operacións
de mantemento preventivo, e as operacións de calibración e verificación dos
sensores establecidas cunha periodicidade concreta polo sistema de calidade
que xestiona a rede, aínda que tamén se emiten datos erróneos producidos
por avarías nos equipos e polo conseguinte mantemento preventivo. Dado
que este é un proceso realizado manualmente, e que depende da pericia do
técnico de control da calidade do aire, está suxeito ao erro humano, sobre
todo nas ocasións en que se producen avarías que non son detectadas de xeito
inmediato.
Despois do traballo realizado polo persoal da rede durante o pasado ano,
e o que vai de 2011, a partir de agora, amosaranse na páxina web non só os
datos históricos das estacións da rede urbana, senón tamén os das estacións
industriais que envían os seus datos ao Laboratorio de Medio Ambiente de
Galicia, xunto coa situación de cada estación, a subrede á que pertence, e
os parámetros analizados nela. Esta información complementa á obtida cos
informes mensuais de seguimento da rede de calidade do aire na que amosan
os estatísticos e as superacións dos valores límite establecidos para cada
contaminante, ao informe de seguimento anual e ao presente informe de
avaliación da calidade do aire de Galicia, xa que o interesado pode consultar os
datos concretos da estación que desexe, facendo a información máis directa e
accesible ao cidadán. Ata o momento, a única maneira de obter esta información
polos interesados era a súa solicitude por escrito ao Laboratorio de Medio
Ambiente de Galicia, a través dun correo electrónico á dirección sirgca.lmag@
siam-cma.org ou un fax ao 881 881 618. Estes servizos seguen á disposición
dos interesados que necesiten calquera aclaración, ou que non atopen na web
a información desexada.
Outra das melloras é a inclusión das imaxes do modelo CALÍOPE, operado
polo Barcelona Supercomputing Center (http://www.bsc.es/caliope/), na que
se amosa a previsión da contaminación atmosférica para os vindeiros días
por modelización, sendo especialmente útil nos casos en que se produzan
superacións dos valores límite dos contaminantes, ou que o ICA sexa malo,
xa que se pode observar cómo evolucionarán estas situacións e prever se por
canto tempo sería necesario tomar as medidas especiais de protección da
saúde humana.
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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, Territorio e Infraestruturas puxo a disposición
da poboación, información en tempo real dos valores do Índice de Calidade
do Aire (ICA).

INFORME ANUAL 2010

A última actuación de mellora da información ao público foi a colocación de
paneis informativos á poboación completando durante 2010 todas as estación
da rede urbana, de xeito que a información obtida por cada estación a tempo
real, pode ser observada directamente polos cidadáns que pasen a carón dela.
As estacións que se dotaron durante o pasado ano de paneis informativos
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12.

REDE GALEGA DA DEPOSICIÓN ATMOSFÉRICA

A Rede Galega da Deposición Atmosférica constitúese inicialmente como
un proxecto de investigación para caracterizar a composición da auga de
chuvia na Comunidade Autónoma de Galicia.
A composición química da auga de chuvia é un factor ambiental importante
debido aos problemas causados pola chuvia ácida, a eutrofización, a deposición
de metais traza ou o cambio climático. Tanto as actividades industriais e
urbanas, así como os procesos naturais envían á atmosfera cantidades variables
de partículas, metais traza, gases e compostos orgánicos volátiles en moitos
casos con efectos tóxicos pouco ou nada coñecidos.
Para dispoñer de información sobre a deposición de especies acidificantes,
así como para coñecer a dispersión dos contaminantes ao longo do territorio
galego, recóllense mostras de precipitación en diferentes zonas para
posteriormente levar a cabo a súa caracterización química. A rede de chuvia
dispón por un lado de puntos de recollida xestionados integramente dende o
Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG), tanto para a súa recollida
coma para a súa posterior análise, e de colectores situados en estacións
asociadas á Rede de Calidade do Aire, que son recollidas por persoal das
empresas e enviadas puntualmente ao LMAG para a súa posterior análise.
Aínda que ata agora na lexislación sobre Contaminación Atmosférica non
se consideraba a obrigatoriedade do control da deposición atmosférica, sí na
lei 34/2007 no seu artigo 22 se ditamina que tanto a Administración Xeral do
Estado coma as Comunidades Autónomas, no ámbito das súas competencias,
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son Ferrol, Vigo-Coia, Coruña-Torre, Lugo, Móbil Miño-Limia, Santiago-San
Caetano, Ourense, Móbil Rías Altas, Pontevedra, Marín e Coruña-Riazor.
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fomentarán e incentivarán, se é o caso, a investigación, o desenvolvemento e a
innovación para previr e reducir a contaminación atmosférica e os seus efectos
nas persoas, o medio e demais bens de calquera natureza, poñendo especial
atención a promover o coñecemento sobre os contaminantes, a contaminación
atmosférica, as súas causas e dinámica, así como a metodoloxía de avaliación.
Non obstante, no Real Decreto 102/2011, do 29 de xaneiro de 2011, por
primeira vez considérase a toma de mostras e análise de determinados metais
na deposición atmosférica. Tal e como recolle a norma UNE EN 15841:2009, nas
proximidades de fontes industriais, a deposición global de metais comprende
aproximadamente a súa deposición atmosférica, e en localizacións de fondo
con gran precipitación, a medición da deposición global e húmida mostra que
son equivalentes. Esto fai que poidamos achegar os resultados da rede de
chuvia ao que se definiría como Rede de Deposición Atmosférica.
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senón tamén as tendencias a longo prazo.

12 1. Equipos de Mostraxe e Ubicación das Estacións
O mostrexador máis utilizado para a recollida de chuvia é o equipo para a
captación de po sedimentable atmosférico (fig.1), cuxas características están
recollidas na Orde de 10 de agosto de 1976 (BOE núm. 266, do 5 de novembro).

Os niveis de metais medidos na deposición atmosférica, aportaránnos
información sobre a calidade do aire na área de estudo. Nembargantes, haberá
que ter en conta que, tal e como recollen tanto a Directiva 2004/107/CE como
o RD 102/2011, as medicións son indicativas e non comparables con os valores
obxectivo establecidos na lexislación vixente. Polo tanto, estes datos utilízanse
para avaliar as zoas nas que non é necesario realizar medición fixa xa que se
atopan por debaixo do umbral superior de avaliación.
fig 33. Sistema automático para a recollida de chuvia.

Este tipo de colectores manuais constan dun soporte, cunha garrafa con
capacidade para 10 litros e dun embude de teflón cunha superficie de 700
cm2.
Noutras estacións de mostraxe empréganse como colectores pluviómetros
estándar, unidos a un depósito para a recollida de grandes volumes de mostra,
e cun funil de policarbonato cunha superficie de captación de 200 cm2.
Non obstante, calquera destes sistemas de mostraxe levan asociado o
inconveniente da súa incapacidade para evitar a recollida de partículas de
aerosol atmosférico sobre a mostra durante períodos secos, así como a
necesidade de dispoñer de persoal que cambie as garrafas dentro dos tempos
de mostraxe establecidos para o estudo.
fig 31. Equipo captador de po sedimentable

fig 32. Pluviómetro estándar

Nos últimos anos, o traballo que o LMAG está a desenvolver nas medicións
nos depósitos atmosféricos, aportaránnos información adicional sobre a
calidade do aire en Galicia, e así observaranse non só a variación xeográfica

Para poder diferenciar a deposición seca da deposición húmida, a rede conta
actualmente con catro sistemas de mostraxe automáticos, termostatizados
e cun dispositivo de peche móbil capaz de recoller a fracción húmida. Este
sistema automático consta dunha célula de detección de auga de chuvia, o
máis sensible posible a inicios de precipitación e dun software que permite o
establecemento dos períodos de mostraxe.

REDE GALEGA DA DEPOSICIÓN ATMOSFÉRICA

REDE GALEGA DA DEPOSICIÓN ATMOSFÉRICA

INFORME ANUAL 2010

97

O captador de deposición só húmida está deseñado para captar só
partículas húmidas que sedimentan, mentres que o captador global vai captar
todas as partículas húmidas e secas que sedimenten.

12.1.1.

Situación dos equipos de mostraxe

O estudo da deposición de especies acidificantes desenvólvese tendo
en conta diferentes tipos de mostras de precipitación diferenciadas pola
localización e pola duración e frecuencia da mostraxe. Os equipos colectores
encóntranse situados tanto en ámbitos urbanos, como industriais e rurais, e
de fondo. E a periodicidade da mostraxe é maioritariamente mensual, salvo no
caso dos puntos de mostraxe automáticos nos cales se pode recoller con máis
frecuencia.

Vilagudín).

Estación
LMAG
Sergude
Marroxo
Vilagudín
tab 36.

ESTACIÓNS DIARIAS AUTOMÁTICAS
LONXITUDE
LATITUDE
ALTITUDE
Concello
08.27.34 W
42.49.27 N
50 m
A Coruña
08.27.34 W
42.49.27 N
225 m
Boqueixón
07.30.10 W
42.28.40 N
650 m
Monforte
08.29.40 W
43.05.40 N
270 m
Ordes

Tipo colector
Automático
Automático
Automático
Automático

Situación das estacións diarias automáticas da Rede de Chuvia.

DEPOSICIÓN GLOBAL OU TOTAL
Dentro das mostras recollidas con periodicidade mensual, podemos
diferenciar entre as estacións xestionados polas empresas, integradas na
Rede Galega de Calidade do Aire, e as estacións situadas na zona industrial
da Coruña e en zonas urbanas, xestionadas integramente polo LMAG. Estas
mostras son facilitadas por certas empresas: Ence(Pontevedra), Central
Térmica dás Pontes (A Coruña), Central Térmica de Meirama (A Coruña), Alcoa
(San Cibrao-Lugo), Cementos Cosmos (Lugo), Cedie (O Barco-Ourense), e
supoñen un total de 22 estacións que forman parte das redes de seguimento
e control da contaminación que estas industrias posúen dentro do seu ámbito.
Na táboa anterior resúmese a información referente a cada punto de
mostraxe correspondente á Rede de Auga de Chuvia cuxas situacións se integran
na Rede Galega da Calidade do Aire, e o referente aos puntos de mostraxe
situados nalgunha das principais cidades galegas, que foron instalados a
comezos do ano 2008.
ESTACIÓN MENSUAIS
Nome da
Rede
C.I. - REPSOL
C.I. - REPSOL
C.I. - C.T. Sabón
C.I. - C.T. Sabón
C.I. - Ferroatl.
Sabón
C.I. - Ferroatl.
Sabón

fig 34. Situación das estacións diarias automáticas da Rede de Chuvia.

A continuación móstrase a situación das estacións de mostraxe que forman
parte actualmente da Rede Galega de Deposición Atmosférica.
DEPOSICIÓN HÚMIDA
Na táboa recóllense as coordenadas dos puntos de mostraxe de deposición
húmida con equipos automáticos de recollida, situados en áreas rurais e
de fondo (Marroxo e Sergude) e en áreas de influencia industrial (LMAG e
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LMAG
ENCE
ENCE
C.T. Meirama
C.T. Meirama
ALCOA - S. Ciprian
ALCOA - S. Ciprian
ALCOA - S. Ciprian
ALCOA - S. Ciprian

Estación

Lonxitude

latitude

Altitude

Concello

Tipo
colector

Arteixo
Pastoriza
Lañas
Paiosaco

08.29.30.W
08.28.10.W
08.31.04.W
08.38.23.W

43.18.25.N
43.20.20.N
43.17.36.N
43.15.48.N

80 m
240 m
150 m

Arteixo
Arteixo
Arteixo
Paiosaco

Manual
Manual
Manual
Manual

Sabón

08.30.02.W

43.19.36.N

40 m

Arteixo

Manual

Suevos

08.29.00.W

43.20.28.N

65 m

Arteixo

Manual

08.27.34 W

42.49.27 N

50 m

A Coruña

Manual

08.40.10.W
08.40.36.W

42.24.10.N
42.26.01.N

40 m
20 m

Areeiro
Campelo

Manual
Manual

08.21.20.W

43.09.58.N

440 m

Carral

Manual

08.29.40.W

43.05.40.N

270 m

Ordes

Manual

07.29.56.W

43.40.40.N

40 m

Xove-Lugo

Manual

07.26.10.W
07.25.58.W
07.30.27.W

43.41.50.N
43.41.10.N
43.41.25.N

10 m
90 m
60 m

Cervo-Lugo
Cervo-Lugo
Xove-Lugo

Manual
Manual
Manual

Laboratorio- A
Grela
Areeiro
Campelo
M10-Mesón do
Vento
M6-Villagudín
252-A Regueira
181-Burela
133-Río Cobo
341-Xove
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CEMENTOS COSMOS
CEMENTOS COSMOS
CEDIE
CEDIE
CEDIE
C.T. As Pontes
C.T. As Pontes
Rede
Rede
Rede
Rede
Rede

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana

tab 37.

NNW

07.23.12.W

42.43.25.N

600 m

Oural-Lugo

Manual

SUR

07.23.05.W

42.42.45.N

600 m

Oural-Lugo

Manual

9002-Fenosa
9006-Finca
Miguel
9008-Galiñas
B2-Louseiras
F2-Fraga Redonda
A Coruña
Ferrol
Ourense
Santiago
Vigo

06.57.25.W

42.25.23.N

315 m

O Barco

Manual

06.59.18.W

42.25.28.N

350 m

O Barco

Manual

06.59.46.W
07.44.25.W

42.25.30.N
43.32.10.N

345 m
540 m

O Barco
Muras

Manual
Manual

07.59.20.W

43.24.20.N

480 m

As Pontes

Manual

08.25.08.W
08.14.29.W
07.52.37 W
08.33.33 W
08.44.31 W

43.22.04
43.28.50
42.21.07
42.52.33
42.13.09

100 m
43 m
225 m
650 m
100 m

A Coruña
Ferrol
Ourense
Santiago
Vigo

Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

N
N
N
N
N
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Situación das estacións industriais mensuais da Rede de Chuvia.

Nos seguintes mapas sitúanse as estacións recollida na táboa anterior.

fig 36. Estacións de mostraxe mensual situadas en entornos industriais pertencentes á Rede Galega de Deposición Atmosférica.

12 2. Metodoloxía Analítica
Determinar a composición química da chuvia proporciónanos información
sobre as fontes que contribúen á química da chuvia e enriquece o coñecemento
da dispersión local e rexional dos contaminantes e os seus potenciais impactos
sobre os ecosistemas a través dos procesos de deposición.

fig 35. Estacións de mostraxe mensual situadas en ámbitos urbanos
pertencentes á Rede Galega de Deposición Atmosférica.

O coñecemento científico que actualmente existe sobre a química
atmosférica demostra que os óxidos de xofre e de nitróxeno sofren procesos de
oxidación a nivel atmosférico, xerándose como resultado axentes contaminantes
secundarios tales como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Por iso a principal
vía de análise á hora de estudar os procesos de acidificación da deposición
atmosférica será a través da identificación e cuantificación das especies iónicas
maioritarias presentes na precipitación.
Neste momento lévanse a cabo as determinacións dos seguintes parámetros
analíticos: fluoruros, cloruros, nitritos, nitratos, bromuros, fosfatos, sulfatos,
sodio, amonio, potasio, magnesio, calcio pH e condutividade específica.
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Tal e como recolle o Real Decreto 102/2011, é importante a medida dos
niveis de metais tales como o Ás, Nin, e Cd, non só na fracción PM10 do material
particulado, senón tamén na deposición atmosférica. Por iso, ademais das
especies iónicas citadas, realízase unha caracterización química das especies
minoritarias presentes na auga de chuvia, como son Al, Ás, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn,
Ni, Pb, V, Sr, e Zn.

8,00

7,00

Nos gráficos seguintes móstranse as difencias entre os valores de pH
medidos nas distintas estacións (rurais e de fondo, industriais e urbanas). Nos
gráficos vemos a distribución dos resultados de pH nas estacións de deposición
total e húmida, e dentro das estacións de deposición total diferenciaremos
entre as urbanas e as industriais.

5,00

M10
M6
NNW
SUR

C_Sabón
C_Suevos
E_Areeiro
E_Campelo

C_Lañas
C_Paiosac o
C_Pastoriza

4,00

A_341
AP_B2
AP_F2
C_Arteixo
C_Laboratorio

Para caracterizar a acidez das precipitacións empregouse a medida do pH,
que nos indica a concentración de ións hidróxeno responsables da acidez. En
condicións naturais a auga de chuvia é lixeiramente ácida e presenta un pH
de 5,60. O incremento na acidez na auga de chuvia débese, principalmente a
reaccións químicas na atmosfera dos óxidos de xofre e os óxidos de nitróxeno
emitidos durante a combustión, en presenza de auga. Non obstante, estas
substancias precursoras da chuvia ácida poden viaxar centos de quilómetros
dende as fontes de emisión e provocar gran variedade de impactos nunha
ampla rexión xeográfica.

6,00

9002
9006
9008
A_133
A_181
A_252

Durante o ano 2010 o estudo da caracterización da deposición atmosférica
en Galicia levouse a cabo en 29 puntos de mostraxe repartidos por toda a
rexión. Cinco deles situados nas principais cidades galegas, 22 próximos a
focos industriais e dous rurais ou de fondo. Para mellorar a distribución dos
lugares de recollida, proxéctase ampliar a rede en dúas estacións urbanas
máis en 2011, e en varias estacións no medio rural.

pH

12 3. Resultados Ano 2010

ESTACIÓN
fig 39. resultados de pH nas estacións industriais de deposición total

Dos resultados obtidos durante o ano 2010 obsérvase que os valores
media de pH están comprendidos entre 4,25 e 7,27. O valor media máis ácido
obtívose na estación 181, situada en Burela.
No segundo gráfico obsérvase que os valores de pH nas estacións urbanas
son máis básicos se os comparamos coa estación de fondo de Marroxo, que
presenta valores típicos para a auga de chuvia cun valor media de 5,20.
No terceiro gráfico apréciase que nas zonas industriais se presenta a
maior variabilidade na medida de pH, encontrándose valores extremos tanto
para valores altos como baixos de pH. Obsérvanse tendencias nas medidas
realizadas en estacións pertencentes a unha mesma rede, e polo tanto próximas
aos focos industriais.

7,00
7,00

pH

pH

6,00

6,00

Móstrase no seguinte gráfico a distribución dos valores de pH obtidos
no ano 2010 nas estacións industriais. Para a súa representación utilizouse o
seguinte criterio (1 = pH<5,00; 2 = 5,01-5,60; 3 = 5,61-7,00; 4 = pH>7,01).

5,00

5,00

4,00
LMAG DH

Marr oxo

Serg ude

Vi lag udín

ESTACIÓN

fig 37. resultados de pH nas estacións de deposición total
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fig 38. resultados de pH nas estacións urbanas de deposición húmida
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125,00

A_181

pH

pH<5,00
pH 5,01-5,60
pH 5,61-7,00

AP_B2

AP_F2

C_Arteixo

75,00

CE

A_341

200,00

CE

A_252

pH >7,00

100,00

100,00

50,00

25,00
0,00

C_Laboratorio

C_Lañas

C_Paiosaco

C_Pastoriza

C_Sabón

A Coruña

Ferrol

Ourense

Santi ago
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C_Suevos

E_Areeiro

E_Campelo

M10

Serg ude

Vi lag udín

ESTACIÓN

ESTACIÓN

M6
600,00

SUR

400,00

CE

NNW

200,00

fig 40. Distribución dos valores de pH obtidos no ano 2010 nas estacións industriais

Por outra banda os valores de maior acidez encóntranse nas mostras
recollidas nas estacións de Alcoa, e arredor da zona Industrial da Coruña.
A continuación preséntanse os diagramas de caixa obtidos cos valores
de condutividade eléctrica medida nos diferentes puntos de mostraxe. A
condutividade eléctrica reflicte a concentración dos diferentes ións en disolución.

C_Sabón
C_Suevos
E_Areeiro
E_Campelo
M10
M6
NNW
SUR

C_Lañas
C_Paiosac o
C_Pastoriza

As zonas que engloban as redes de Cedie e Cementos Cosmos,
caracterízanse por presentar niveis altos de pH, causados por valores elevados
de calcio e magnesio, tal e como vén sucedendo en anos anteriores. De feito
os máximos valores medios para o calcio e o magnesio obtivéronse na estación
sur.

A_133
A_181
A_252
A_341
AP_B2
AP_F2
C_Arteixo
C_Laboratorio

9002
9006
9008

0,00

ESTACIÓN
fig 41. Diagramas obtidos cos valores de condutividade eléctrica

A continuación se recollen nas táboas os valores medios obtidos para os
anións e catións mais significativos expresados los valores en µeq/L.
ESTACIÓNS

F-

Cl-

NO3-

SO4-2

Na+

NH4+

K+

Mg+2

Ca+2

Laboratorio
Marroxo
Sergude
Vilagudín

25,4
1,4
2,3
1,9

246
39,3
112
122

1,46
1,54
1,97
1,48

52,1
17,1
30,0
27,1

213
30,6
75,1
100

11,1
16,1
27,5
11,7

12,9
6,2
39,0
7,0

48,1
7,2
17,6
23,5

27,3
12,8
18,7
15,5

ESTACIONES

F-

NO3-

SO4-2

Na+

K+

Mg+2

Ca+2

Cl-

NH4+
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105

106

A Coruña
Ferrol
Ourense
Santiago
Vigo

20,3
5,3
3,3
3,9
3,5

277
278
61
160
154

17,4
29,7
13,0
24,2
21,4

76,2
74,5
27,6
51,6
40,2

251
248
51,6
142
137

28,8
43,8
27,7
56,8
42,5

9,2
16,1
6,9
11,0
17,5

62,4
69,2
14,2
35,7
42,7

61,3
86,6
31,2
36,9
58,8

ESTACIONES

F-

Cl-

NO3-

SO4-2

Na+

NH4+

K+

Mg+2

Ca+2

133
181
252
341
B2
F2
NNW
SUR
Pastoriza
Suevos
Sabón
Paiosaco
Lañas
Arteixo
Laboratorio
M6
M10
9002
9006
9008
Areeiro
Campelo

7,4
6,4
9,2
10,6
4,2
3,6
4,3
5,7
25,9
25,5
26,1
19,3
7,5
19,9
54,6
3,5
3,9
5,1
4,4
4,6
2,6
2,9

335
278
277
332
268
231
44
54
228
968
623
381
201
286
235
136
168
94,0
57,6
86,7
264
287

23,0
17,5
16,2
24,3
46,5
22,3
13,3
17,7
35,7
52,7
57,2
36,2
18,3
34,4
33,6
9,2
10,6
95,3
10,3
9,2
13,7
17,4

66,7
47,4
129
295
116
256
208
153
57,5
93,9
109
29,9
36,3
-

226
176
176
224
255
134
47,2
46,1
230
936
649
347
198
267
240
124
140
66,9
48,3
45,1
131
183

63,2
14,8
19,2
23,8
9,2
21,4
108
13,1
20,8
52,1
24,6
23,2
12,1
26,1
60,9
9,7
11,5
18,6
7,2
10,6
20,5
28,1

30,8
18,5
16,4
16,6
20,1
73,5
18,2
38,7
9,9
32,0
20,2
18,9
9,7
15,1
10,8
10,7
10,8
24,3
15,7
21,4
98,5
103

53,8
47,7
43,5
49,8
61,9
32,9
63,8
150
55,7
213
150
86,7
47,1
64,9
58,4
32,3
36,0
28,0
47,6
29,1
28,8
40,1

55,1
49,6
36,3
71,3
44,7
49,5
132
473
101
128
91,4
184
43,9
55,7
96,0
48,8
39,4
250
179
398
61,9
79,3

tab 38.
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Valores medios de concentración para anións e catións
300

250

200

150

100

50

0
F-

ClLaboratorio

NO3Marroxo

Sergude

SO4-2

Vilagudín

fig 42. Valores medios de concentración para anións e catións en deposición húmida

Valores medios de concentración para anións e
catións
500

Valores medios de concentración de anións e catións expresados en µeq/L.
Ano 2010.

Obsérvase unha clara diferenza no estudo da deposición húmida, sendo
a zona da Grela, correspondente á mostraxe no Laboratorio, a que presentan
maiores niveis de sulfatos e nitratos, o que xa se reflectía nuns valores menores
de pH. Por outro lado, a estación de fondo de Marroxo, como reflicten as táboas,
é a que presenta menores niveis para todos os compostos analizados. E pódese
apreciar en Sergude o maior contido en amonio, posiblemente asociado ás
prácticas agrarias realizadas na zona.
En canto á caracterización da deposición global, en ámbitos urbanos,
durante o ano 2010 as maiores concentracións de anións e catións rexistráronse
a estación da Coruña. Os valores máximos para ións como o cloruro e o sodio,
cunha clara achega mariña, rexistráronse nas cidades de Ferrol e A Coruña, e
valores mínimos en Ourense.

250

0
F-

Cl-

NO3A Coruña

SO4-2

Na+

NH4+

Ferrol

Ourense

Santiago

K+

Mg+2

Ca+2

Vigo

fig 43. Valores medio de concentración para anións e catións en deposición global no ámbito
urbano

O valor medio para nitratos obtívose na estación de Ferrol, pero con
valores moi similares ao resto de cidades. Sí se aprecia un claro aumento nos
niveis de deposición total respecto aos valores obtidos nas estacións de fondo.
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Se comparamos os valores media obtidos no punto de mostraxe da Grela,
no cal teñen instalado simultáneamente dous colectores, un automático e outro
manual, podemos comparar as diferenzas entre a deposición total e a húmida,
como nos mostra o seguinte gráfico.

INFORME ANUAL 2010
Observáronse valores altos de fluoruros na zona industrial da Coruña,
e tamén para esta especie nas estacións 252 e 341, aínda que en niveis moi
inferiores aos observados na Coruña.
En canto aos niveis presentes de ión nitrato, o valor medio máximo
alcanzouse na estación 9002, como se aprecia no seguinte gráfico.

Valores medios estación Laboratorio
300

Tras a análise dos elementos minoritarios, preséntanse nas seguintes
táboas os valores medios expresados en µg/L.

250

De todas as especies analizadas tanto na deposición total como húmida,
observouse que determinados elementos como son o As, Cd, Cr, Co, Ni, Pb e
V encóntranse en niveis inferiores ao límite de cuantificación do equipo, e polo
tanto non se mostran nas táboas.

200
150
100
50
0
F-

Cl-

NO3-

SO4=
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Deposición global

NH4+
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Mg+2

Ca2+
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fig 45. Valores promedio na estación do Laboratorio

Valores de concentración media de nitratos
120
100
80
60
40
20
0

NO3-(µeq/l)

fig 44. Concentración media de nitratos

Apreciándose diferenzas significativas nas concentracións de nitratos,
amonio e fluoruros. Non obstante estes datos non os podemos considerar
como concluíntes, senón como unha primeira aproximación, xa que o colector
automático comezou a utilizarse en marzo do ano 2010.

ESTACIÓNS
Laboratorio
Marroxo
Sergude
Vilagudín

Al
80,5
5,28
11,2
7,60

Ba
9,83
2,62
1,41
1,25

Cu
1,35
1,17
1,93
0,77

Fe
14,5
3,19
10,4
5,76

Mn
1,34
1,26
1,48
0,93

Sr
3,34
0,81
1,14
1,62

Zn
17,1
9,07
15,3
10,3

ESTACIÓNS
A Coruña
Ferrol
Ourense
Santiago
Vigo

Al
40,7
12,7
8,87
13,7
10,5

Ba
35,1
7,49
7,24
4,00
2,93

Cu
8,84
7,34
2,85
3,53
6,37

Fe
20,7
24,7
9,52
9,30
9,15

Mn
5,05
3,19
2,38
4,35
2,31

Sr
5,49
6,40
2,22
3,10
4,17

Zn
86,1
58,0
32,9
16,2
27,5

ESTACIÓNS
133
181
252
341
B2
F2
NNW
SUR
Pastoriza
Suevos
Sabón
Paiosaco
Lañas
Arteixo
Laboratorio
M6
M10
9002
9006

Al
44,7
55,7
98,2
107
29,8
18,7
13,8
24,3
88,3
87,4
84,4
31,6
25,7
116
97,0
39,9
43,5
13,8
8,4

Ba
5,0
3,3
4,5
17,2
197
24,7
54,5
14,1
49,1
64,4
60,1
94,2
61,5
71,2
67,2
36,0
7,3
55,8
34,7

Cu
3,3
3,0
1,3
1,3
6,6
6,2
5,3
15,4
2,2
4,1
3,7
4,6
5,9
-

Fe
16,4
21,4
38,4
22,9
11,9
8,9
8,0
5,7
21,8
44,8
35,2
17,6
10,8
34,7
18,3
3,7
8,0
4,8
5,4

Mn
2,7
5,5
4,8
5,0
5,5
3,6
4,5
4,4
8,0
13,0
10,7
5,1
6,4
8,5
4,4
4,5
7,6
2,3
2,6

Sr
4,8
3,6
3,6
4,9
7,9
2,6
3,6
12,1
4,6
12,9
9,4
8,9
4,1
5,0
6,1
3,4
3,2
5,4
3,6

Zn
38,9
88,0
33,7
69,0
290
191
26,3
20,4
238
359
381
258
116
222
159
48,3
29,9
36,1
27,0
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110

9008
Areeiro
Campelo

12,7
10,8
15,0

tab 39.

49,6
94,7
33,2

-

9,9
6,7
10,8

6,5
4,8
6,3

4,8
4,7
5,3

30,5
58,3
143

Valores medios da concentración de metais expresados en μg/L. Ano 2010.

Á vista dos resutados obtidos para os elementos metálicos, podemos
observar que os elementos máis abundantes son o cinc e o aluminio. Ademais
vemos de novo que existe unha clara diferenza entre os valores medios
da deposición húmida na estación do Laboratorio e no resto. No devandito
punto de mostraxe obtéñense os valores máximos para o Fe e o Al, debido á
proximidade dos focos industriais do Polígono Industrial da Coruña.

INFORME ANUAL 2010
estacións 9002, 9006 e 9008.

400

300
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Ao igual que acontecía cos ións, se comparamos os valores de deposición
global fronte a húmida na estación laboratorio, vemos no seguinte gráfico
que elementos como o Ba e o Zn se encontran en maiores concentracións na
deposición global, debido á achega de metais das partículas sedimentables
solubles.

Al (µg/l)

Ba (µg/l)

Zn (µg/l)

fig 48. Concentracións de Al, Ba e Zn na zona industrial

Non obstante hai que ter en conta que non só contribúen os focos de
natureza industrial, tamén se reflicten valores de metais elevados nos núcleo
urbanos, sendo neste caso as emisións móbiles as que afectan á composición
química da precipitación. Os valores media máis elevados tanto para o Al, como
para o Fe e o Mn se encontran na estación da Coruña. E os niveis de Sr, debido
a unha influencia mariña, son maiores na Coruña e Ferrol, alcanzándose os
niveis máis baixos en Ourense.
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fig 47. Concentracións de Co, Cu, Fe, Mn e Sr na zona industrial
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fig 46. Comparación entre os valores de deposición global fronte a
húmida na estación laboratorio

Nas estacións industriais as concentracións de elementos como o Fe, o
Mn e o Cu os niveis media alcanzados son maiores que nas estacións urbanas.
Na zona industrial da Coruña, encóntranse os maiores niveis para elementos
como o Fe, Mn e Zn. Os valores de Al son similares aos niveis encontrados
nas estacións próximas a Alcoa, e os niveis máximos de Cu rexistráronse nas

Obsérvase polo tanto, que tanto en mostras de deposición global como
húmida os elementos mayoritarios son o cinc, o aluminio e o ferro. Non
obstante apréciase unha clara diferenza entre as concentracións determinadas
nos diferentes grupos de mostras, como cabía esperar nos puntos de mostraxe
asociados a zonas industriais o contido é superior que no resto.
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13.

ACTUACIÓNS NO ANO 2010 E PREVISTAS PARA

2011 NA REDE DE CONTROL DA CALIDADE DO AIRE EN
GALICIA
Os traballos desenvolvidos inclúen entre outros, a mellora das fontes de
información, a mellora da instrumentación e medios da actual rede, así como
o deseño de plans específicos e mecanismos de colaboración.
As actuacións citadas inclúen tanto actuacións xa desenvoltas en 2010
como outras que se teñen que poñer en marcha no 2011 e atenden á promoción
e desenvolvemento tecnolóxico en materia de calidade do aire.
Estas
ambiental
(Directiva
atmosfera

actuacións buscan o cumprimento puntual e estricto da normativa
durante o período 2010-2011 das directrices da directiva IPPC
2008/1/CE) e da directiva de calidade do aire ambiente e unha
mais limpa en Europa (Directiva 2008/50/CE) .

13 1. Actuacións Efectuadas
Entre as principais actuacións efectuadas destacan:

ACTUACIÓNS REALIZADAS E PREVISTAS

REDE GALEGA DA DEPOSICIÓN ATMOSFÉRICA
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1. Mantemento e mellora continua do Sistema de Xestión da
calidade da información obtida na Rede.O motor e obxectivo
principal é proporcionar aos cidadáns galegos unha información sobre
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Neste marco, dende maio do pasado ano e ata o momento, estase
traballando para actualizar a aplicación informática coa que se xestiona
a documentación xerada nas operacións de mantemento, verificación
e calibración das nosas estacións, así coma as reparacións que é
necesario efectuar nos analizadores, de xeito que a comunicación cos
mantedores sexa máis rápida e completa, á vez que se melloran os
mecanismos de control.
Tamén se actualizou o software utilizado para validar os datos
obtidos polas estacións, e o persoal da rede deseñou e elaborou unha
aplicación informática que permite o tratamento estatístico dos datos.
Con estas tres actuacións, mellórase o control da calidade dos datos
e diminúese a perda de datos por avarías, xa que se poden localizar
e arranxar en menos tempo, e a realización de informes axilizouse de
xeito considerable
2. Mellora do equipamento da Rede Galega de Vixilancia e Control
da Calidade do Aire.Durante o ano 2010 adquiríronse e instaláronse
nas estacións de control da calidade aire novoa equipos (analizadores
de PM10, PM2,5 , BTX, NOx, CO, SO2 e O3 equipos ademais de estacións
meteorolóxicas) de xeito que, na medida do posible, todas as estacións
de medida da calidade do aire xestionadas pola Xunta de Galicia
dispoñan de analizadores para todos os contaminantes lexislados.
3. Mellora da difusión da información á poboación. Durante o ano
2010 e o que vai de 2011, o persoal da rede fixo un esforzo importante
para mellorar a páxina web, de xeito que se poidan amosar os datos
históricos da rede industrial, facendo a información mais accesible aos
cidadáns e asociacións interesadas. Estes datos son públicos, e ata o de
agora, unicamente estaban dispoñibles a través de solicitude expresa
do interesado ao Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, polo que
deste xeito se conseguirá unha información máis áxil, xa que o cidadán
pode seleccionar a estación do seu interese e consultar os datos de que
dispón a estación dende o momento que comezou a funcionar. Tamén
se amosan os estatísticos de todas as estacións en períodos mensuais,
así coma o informe acumulado e anual. Outra novidade é o enlace coa
páxina http://www.bcs.es/caliope/, que amosa nas imaxes do modelo
CALIOPE a previsión da contaminación para os vindeiros días, e a
inclusión dos mapas que amosan a situación das estación pertencentes
a cada subrede industrial, xunto cos parámetros que se analizan en
cada unha das estacións. Tamén durante o pasado ano se instalaron
novos paneis informativos á poboación nas estacións xestionadas pola
Xunta de Galicia. Con estas medidas, mellórase considerablemente a
axilidade no acceso á información por parte dos cidadáns, aínda que o

persoal da rede segue estando á súa disposición para calquera dúbida
ou aclaración.
4. Realización de campañas de medida indicativa. O pasado ano
realizáronse medidas indicativas (mostraxe manual e análise en
laboratorio) de metais e PAHs en Coruña, para poder avaliar a nosa
comunidade con respecto a estes contaminantes. Tamén se realizaron
en 2010 dúas campañas a instancias de denuncias veciñais por olores
na zona de Vigo e en Mugardos. A campaña de Vigo realizouse con
captadores pasivos que reteñen os Compostos Orgánicos Volátiles
(COVs) causantes dos olores denunciados polos veciños, que son
analizados no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia mediante
CG-MS. A campaña aínda non finalizou, xa que se fixo a mostraxe
no outono-inverno e é necesario realizar outra en primaveira-verán.
En Mugardos realizouse unha campaña de medida de formaldehido
cun mostrexador automático que se prolongou durante varios meses,
durante os cales as concentracións atopadas deste contaminante foron
moi inferiores aos recomendados pola OMS.
5. Plans de mellora da calidade do aire de Galicia. No ano 2008
no concello de A Coruña superáronse en máis de 35 días a o valor
límite para a media diaria de PM10 de 50 µg/m3 na estación orientada
ao control das emisións procedentes do tráfico rodado situada na
Delegación de Sanidade desta cidade, polo que o persoal da rede
elaborou o documento de diagnose e avaliación da contaminación, onde
se detallan as medidas tomadas conxuntamente pola Xunta, o Concello
de A Coruña e os concellos que forman a súa área metropolitana
para a mellora do transporte público urbano e as medidas do plan de
mobilidade alternativa que teñen como obxectivo unha redución do
tráfico rodado na cidade, e polo tanto unha redución da contaminación.

13 2. Novas actuacións previstas.
O persoal da rede de control da calidade do aire de Galicia, participa no
grupo de traballo formado polas comunidades autónomas e o Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, para a elaboración do Plan Nacional
para a redución da contaminación provocada nas cidades polos dióxido de
nitróxeno e as partículas. Segundo o cronograma acordado polos Conselleiros
con responsabilidades en materia de avaliación da contaminación atmosférica
e a Ministra de MAMReM, o Plan estará listo para a súa publicación antes do
verán de 2011.
Está previsto realizar unha nova zonificación da calidade do aire de Galicia.
O traballo realizarase por unha banda cun tratamento estatístico dos datos
que permita coñecer se existen estacións redundantes, e por outra banda,
por modelización, que permitirá coñecer a representatividade das estacións
actuais e se nalgunha zona de Galicia é necesaria a instalación dunha nova
estación. Cos datos obtidos con estes estudios preténdese comprobar se o

ACTUACIÓNS REALIZADAS E PREVISTAS

ACTUACIÓNS REALIZADAS E PREVISTAS

o estado da calidade do aire veraz e trazable a patróns internacionais.
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Comezará unha campaña de auditorías ás estacións pertencentes á rede
industrial, para asegurar a calidade dos datos obtidos por estas estacións, e
avaliar o seu grao de cumprimento dos novos requisitos que será necesario
que cumpran todas as redes de control da calidade do aire a partir de xullo de
2013, en previsión de que sexa necesaria a substitución de analizadores que
non dispoñan dos certificados de aceptación de tipo que serán obrigatorios a
partires desa data.
A terceira liña de actuación para este ano, que proseguirá no vindeiro
2012, será continuar renovando o equipamento de medición da nosa rede,
para dar cumprimento aso novos requisitos legais.
Para asegurar a calidade dos datos das estacións xestionadas pola Xunta
de Galicia, ademais de traballar conforme aos procedemento e instrucións
técnicas definidos no noso sistema de calidade, este ano realizaremos exercicios
de intercomparación co Instituto de Saúde Carlos III.
Tamén seguiremos traballando durante o ano, como comezamos a facer
o pasado ano, para mellorar e actualizar o sistema de comunicación coas
estacións industriais, e os programas de adquisición destes datos, de xeito
que se mellore e axilice a recepción dos datos procedentes destas estacións.

14.

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 2010, obtidos
nas estacións que compoñen a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire
que avalían a calidade do aire en de Galicia.
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, rurais ou de
fondo, de carácter fixo e móbil, ao longo do ano 2010 cumpriron con
todos os requisitos definidos pola lexislación aplicable para manter
unha axeitada calidade do aire nas súas aglomeracións urbanas (A Coruña,
Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense) e no resto
das zonas que conforman o noso territorio.

CONCLUSIÓNS

ACTUACIÓNS REALIZADAS E PREVISTAS

dimensionamento da nosa rede é o correcto, e se se están a cumprir os novos
requisitos legais.

Este feito constatouse para todas as estacións e para os seguintes
contaminantes atmosféricos: dióxido de xofre (SO2), óxidos de nitróxeno (NO2
e NOx), partículas (PM10 e PM2,5), ozono (O3), sulfuro de hidróxeno (SH2) e
fluoruro de hidróxeno (HF).
No ano 2010 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
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tiveron lugar nalgúns casos superacións puntuais.
Cabe sinalar tamén, que en ningunha ocasión se superaron os valores
limiar de alerta para a protección da súa saúde.
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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 2010 entre bo e excelente.
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