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1.   INTRODUCIÓN 

 

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 2012, 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 os 

seguintes: 

 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. 

 A xestión da calidade do aire, a través da implantación de programas encamiñados a manter unha 

boa calidade do aire e implantar plans preventivos e de actuación encamiñados á súa mellora nos 

casos que se considere necesario. 

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: 

 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 seguen o establecido na 

lexislación europea e española vixente. 

 Fixando límites de emisión para a descarga á atmosfera destes contaminantes producidos nas 

actividades industriais, tráfico, aglomeracións urbanas, etc., e vertidos a través dunha ampla 

variedade de fontes emisoras (focos fixos, móbiles, emisións fuxitivas ou difusas).  
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Tal e coma se establece na normativa vixente, a xestión da calidade do aire ten dous obxectivos 

fundamentais: 

 No caso de que nunha zona se superen os valores límite dos contaminantes avaliados, deberán 

establecerse plans e programas de mellora da calidade do aire. 

 Nas zonas onde a calidade do aire sexa boa, débense tomar as medidas necesarias para que esta se 

manteña.  

Para acadar estes obxectivos, as administracións competentes tomarán todas as medidas necesarias que 

non leven consigo custes desproporcionados. Todo elo farase tendo en conta un enfoque integrado da 

protección do medio ambiente, non causando efectos negativos e significativos sobre o medio ambiente 

dos demais estados membros da Unión Europea nin de outros países, e sen que se contraveña a lexislación 

sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores e traballadoras nos seus lugares de traballo. 

Todos estes obxectivos pódense resumir en un: o de acadar a protección da saúde das persoas e dos 

ecosistemas. 

O Informe Anual 2012 analiza os datos de contaminantes no aire ambiente rexistrados polas estacións de 

medición da Rede de Calidade do Aire de Galicia, e que utilizan para avaliar as distintas zonas de calidade 

do aire que forman a nosa Comunidade. As estacións empregadas para realizar esta avaliación deben 

cumprir os criterios de macro e microimplantación definidos na lexislación para avaliar o 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 e o medio ambiente no seu conxunto. 

A metodoloxía da avaliación, seguindo a Estratexia Española de Calidade do Aire e o Programa Aire Limpo 

para Europa (Programa CAFE) presta especial atención ás aglomeracións urbanas. A definición de 

aglomeracións está establecida na Directiva 2008/50/CE e na Lei Española de calidade do aire e protección 

da atmosfera e no recente RD 102/2011, así como na Lei Galega de Protección do Ambiente Atmosférico de 

2002. O criterio de selección de aglomeracións da Rede de Calidade do Aire de Galicia é o mais restritivo, 

atendendo a todas aquelas que posúan máis de 50.000 habitantes que define a Lei Galega. A normativa 

europea e española considera aglomeracións aquelas con máis de 250.000 habitantes, caso no que 

unicamente se atopa a área metropolitana de Vigo.  

Para realizar a avaliación compáranse as concentracións de certos contaminantes observando si existen ou 

non superacións dos límites normativos de calidade do aire da Unión Europea, España e Galicia, para 

garantir a protección da saúde das persoas e a protección dos ecosistemas. En función das concentracións 

medidas, 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 tamén proporcionan os métodos axeitados de control da calidade do aire 

en cada unha delas (medición fixa, indicativa, modelización ou combinación das dúas últimas). 

Os resultados obtidos a partires da Rede de Auga de Chuvia utilízanse para completar esta avaliación.  

Tamén se analizan algúns aspectos históricos da evolución das emisións industriais dende o ano 2004 ata o 

2012 cos datos procedentes dos rexistros PRTR e doutros inventarios de emisións.  
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Este informe persegue 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 (Lei 

8/2002, Capítulo V, Artigos 33 e 34), dando así cumprimento ás directrices e principios acordados na firma 

do Convenio Internacional de Aarhus, en relación á difusión da información ambiental 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”. Tamén é necesario non perder de vista o 

apartado 8 do artigo 28. Información ó público, do Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á 

mellora da calidade do aire, no que se especifica que “As administracións públicas porán a disposición do 

público informes anuais sobre todos os contaminantes cubertos polo presente Real Decreto”. Segundo o 

fixado en ambas disposicións, esta información presentarase de xeito claro, comprensible e facilmente 

accesible, difundíndose a través de medios apropiados (informe físico, páxina web, radio, televisión, 

prensa, pantallas de información...). 
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2.   MARCO NORMATIVO 

 

A normativa vixente para a protección da atmosfera, é a que se presenta a continuación.  

A Lei 34/2007, do 15 de novembro, da calidade do aire e protección da atmosfera, aporta a actual base 

legal para os desenrolos relacionados coa avaliación e a xestión da calidade do aire en España e que serve 

como marco regulador para a elaboración dos plans nacionais, autonómicos e locais para a mellora da 

calidade do aire. 

A Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2008, relativa á calidade 

do aire ambiente e unha atmosfera máis limpa en Europa ven de modificar o enfoque do marco regulador 

comunitario, pasando da avaliación do impacto das actividades industriais sobre o aire ambiente, a avaliar a 

influencia da contaminación sobre a saúde das persoas e os ecosistemas. Deste xeito, esta directiva 

introduce regulacións para novos contaminantes como as partículas de tamaño inferior a 2,5 micrómetros, 

e novos requirimentos en canto á avaliación e a xestión do aire ambiente. Isto fixo preciso 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. 

O Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro e relativo á mellora da calidade do aire, supón un importante 

salto cualitativo respecto á normativa en vigor ata a data, en canto ás esixencias de garantía de calidade e 

trazabilidade dos datos. Dito Real Decreto, no punto III do Anexo V indica que: “Co fin de asegurar a 

exactitude das medicións e o cumprimento dos obxectivos de calidade dos datos fixados no Apartado I, as 

autoridades e organismos competentes designados en virtude do Apartado 3.a) do Artigo 3 deberán: 

 Garantir a trazabilidade de todas as medicións efectuadas en relación coa avaliación da calidade do 

aire ambiente en virtude dos artigos 6,8, e 10 de conformidade cos requisitos establecidos no 

punto 5.6.2.2 da norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 Asegurarse de que as institucións responsables do funcionamento das redes e as estacións 

individuais dispoñan dun sistema de garantía e control da calidade que inclúa un mantemento 

periódico dirixido a asegurar a exactitude dos instrumentos de medición. 

 Asegurar o establecemento dun proceso de garantía e control da calidade para as actividades de 

compilación e comunicación de datos e a participación activa das institucións designadas para esta 

tarefa nos programas afíns de garantías da Comunidade. 
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Neste marco legal o Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire, tamén 

ten por obxecto regular a avaliación e establecer métodos e criterios comúns de avaliación das 

concentracións e depósitos de Dióxido de Xofre, Dióxido de Nitróxeno, Partículas, Chumbo, Benceno, 

Monóxido de Carbono, Ozono, Arsénico, Cadmio, Níquel, Benzo(a)pireno en aire ambiente e Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos distintos do Benzo(a)pireno. Nese senso, no Anexo VII defínense os métodos de 

referencia para a avaliación das concentracións de certos contaminantes como o Dióxido de Xofre, Dióxido 

de Nitróxeno, Óxidos de Nitróxeno, Benceno, Ozono e Partículas (PM10 e PM2,5). 

No campo do control atmosférico, en decembro de 2010 publicouse a nova Directiva de emisións (Directiva 

2010/75/UE), que refunde nunha única Directiva varias normas. Inclúe maior control das empresas de 

combustión e a aplicación de MTD (mellores técnicas dispoñibles) de forma directa nas instalacións que 

deban ter unha Autorización Ambiental Integrada trala publicación dos documentos BREFs. Reforza o 

seguimento das emisións e as inspeccións medioambientais e mellora o acceso público á información. A 

transposición da Directiva fíxose mediante a Lei 5/2013, do 11 de xuño, pola que se modifican a Lei 

16/2002 de prevención e control integrados da contaminación e a Lei 22/2011 de residuos e solos 

contaminados. 

Tamén se ampliou nos últimos anos o marco normativo do control das emisións en aquelas actividades non 

cubertas pola Lei 16/2002 pero consideradas como focos de contaminación a través da Lei 34/2007, na cal 

se citan obrigas de autorización e notificación do Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras 

da Atmosfera (CAPCA). Este marco normativo foi completado co Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, 

polo que se actualiza o catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se 

establecen as disposicións básicas para a súa aplicación.  

No que afecta á limitación de emisións de COVs devidas ó uso de disolventes en determinadas actividades, 

a lexislación aplicable é o Real Decreto 117/2003, do 31 de xaneiro. 

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, do 18 de novembro, de protección do ambiente atmosférico de 

Galicia. 
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3.   EVOLUCIÓN DAS EMISIÓNS INDUSTRIAIS ENTRE 2004 – 2012 

A partir dos datos recollidos polo Rexistro Galego de Emisións (REGADE) ata o ano 2012, elaborouse un 

estudo comparativo da evolución das emisións de orixe industrial en Galicia utilizando datos comprendidos 

entre os anos 2004 e 2012. 

 

A evolución das emisións durante o período 2004-2007 realizouse en base á clasificación de actividades 

industriais do Rexistro EPER-Galicia afectadas pola Lei 16/2002 de control e prevención integrados da 

contaminación (IPPC). A partir do final do ano 2007, esta clasificación de sectores modifícase para 

adaptarse ao novo rexistro PRTR que o substitúe, así como no Catálogo de Actividades Potencialmente 

Contaminadoras da Atmosfera (CAPCA) do anexo do Real Decreto 100/2011, de 28 de xaneiro, polo que se 

actualiza o catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e establécense as 

disposicións básicas para a súa aplicación. 

 

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 (as do CAPCA citado).  

 

As emisións de CO2 foron omitidas no estudo porque son as relacionadas de forma prioritaria 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. 

 

A continuación inclúese unha gráfica coa evolución do total de emisións de orixe industrial cuantificadas 

nas catro provincias. Debido á diferente magnitude dos valores representados, para a correcta visualización 
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desta gráfica representáronse as emisións industriais da provincia de A Coruña e Lugo  no eixo vertical 

dereito, mentres que as emisións do resto de provincias están referidas ao eixo vertical principal 

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

 

 

 

3.1  A Coruña 

Desde o 2004 obsérvase un significativo descenso das emisións totais anuais de sectores tradicionalmente 

con grandes emisións, como é a produción de enerxía motivado polos cambios tecnolóxicos no sector. O 

sector de produción de transformación de metais tivo unha modificación da tendencia: subida inicial 

motivada pola mellora na xestión da información e o uso de factores de emisión. Posteriormente 

obsérvanse ciclos de maior e menor actividade que deu lugar ós cambios de tendencia na gráfica. 

Coruña 2012

4% 2% 1% 4% 0%

58%

0%

11%

16%

1% 3%

Papel

Ganadería e Acuicultura intensiva

Industria alimentaria

Industria química

Industrias Ceramicas

Instalacions de combustión

Outros Sectores PRTR

Producción e transformación de metais

Xestión de residuos

Ind. Maderera

Outros Sectores CAPCA

Gráfico 1. Evolución da total das emisións de orixe industrial en Galicia durante os anos 2004 – 2012 

Gráfico 2. Emisións por sector na provincia da Coruña no ano 2012 
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Os sectores de enerxía e refinería de petróleo experimentaron no ciclo 2004-2008, un descenso 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. A maior produción eléctrica por 

parte da UPT de Endesa en As Pontes, co conseguinte aumento no consumo de carbón, deu un impulso ás 

emisións nos dous últimos anos. Por últimos, os sectores da produción e transformación da madeira 

despois de varios anos de aumento, veñen reducindo o seu peso na provincia grazas á mellora da 

maquinaria, sendo importante destacar unha tendencia de redución das emisións en xeral. O sector de 

Xestión de Residuos sufriu un aumento nos últimos anos polo maior control do Metano nos Xestores que 

realizan almacenamento temporal. Estes valores cuantifícanse mediante factores de emisión. Considérase 

que o descenso xeral respecto ó ano de orixe foi motivado principalmente polos investimentos realizados 

nestes sectores para aplicar as mellores técnicas dispoñibles (redución de xofre nos combustibles, mellora 

das condicións de combustión, sistemas de captación, etc.). A produción eléctrica do ano 2012 deu un 

impulso ás emisións globais na provincia. 

 

A continuación xúntase unha gráfica coa evolución das emisións industriais orixinadas en A Coruña durante 

o período 2004-2012 de forma cualitativa, cos datos de SOx en escala logarítmica. 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 anos. As mellores técnicas dispoñibles implantadas nas instalacións, sobre todo no que ás 

actividades IPPC se refiren, son unhas esixencias legais cada vez con maior peso, tradúcense nunha 

tendencia positiva destas emisións que non exclúe os efectos do aumento nalgunha actividade ou a 

diminución doutras durante os últimos anos. 
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Gráfico 3. Evolución das emisións industriais na provincia da Coruña durante os anos 2004 - 2012  
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Producción e transformación de metais
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Gráfico 5. Sector da Xestión de Residuos na provincia da Coruña entre os anos 2004 - 2012 

Gráfico 6. Sector da Produción e transformación de metais na provincia da Coruña entre os anos 2004 - 2012 
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Gráfico 4. Sector das Instalacións de combustión na provincia da Coruña entre os anos 2004 - 2012 
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3.2  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. 

 

 

A continuación amósase unha gráfica durante o período 2004-2012:  
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Gráfico 7. Emisións por sector na provincia de Lugo no ano 2012 

Gráfico 8. Evolución das emisións industriais na provincia de Lugo durante os anos 2004 - 2012  
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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). Os valores de monóxido de carbono están representados no eixo da dereita. Por canto respecta ó 

aporte de cada contaminante (en %) ó 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 52 % do 

total das emisións industriais rexistradas no ano 2012, 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 aportes que, sumados, representan a outra metade das emisións totais (31 % 

e 10 % respectivamente). Menos significativas son as emisións de partículas e de outros contaminantes con 

aportes pequenos ao total de emisións rexistradas. 

 

A evolución das emisións atmosféricas dos sectores que contribúen en maior medida ás emisións totais na 

provincia de Lugo, que son a produción e transformación de metais, o sector químico e o mineral amosa 

unha tendencia de diminución da carga contaminante de forma case constante, primeiro pola implantación 

de mellores técnicas e sistemas máis eficientes a, nos últimos anos, polo descenso xeral de algunhas 

actividades. O sector do cemento e o cerámico (sector mineral), nesta provincia están diminuíndo a súa 

contribución polo descenso na actividade do sector de maneira constante dende o 2008, cun único pico na 

actividade no 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Sector metalúrxico na provincia de Lugo entre os anos 2004 - 2012 

Gráfico 10. Sector da Industria Química na provincia de Lugo entre os anos 2004 - 2012 



 
 

  

  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Ourense 

O primeiro gráfico reflicte o peso que ten cada sector (en %) respecto do total de instalacións industriais 

que operan na provincia de Ourense, con idéntica clasificación as anteriores: 

 

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. 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, afectadas pola Lei 16/2002 

de control e prevención integrados da contaminación (IPPC) segundo o 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 (estes sectores están no grupo 

Outros Sectores CAPCA). 
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Gráfico 11. Sector do Mineral na provincia de Lugo entre os anos 2004 - 2012 

                 Gráfico 12. Emisións por sector na provincia de Ourense no ano 2012 
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Polo que respecta ás emisións industriais anuais orixinadas en Ourense durante o período 2004-2012, 

obsérvase que a tendencia que seguen as emisións dos contaminantes atmosféricos presentaba un lixeiro 

ascenso durante os anos de implantación dos rexistros e actualmente a tendencia é descendente. Os 

contaminantes principais son aqueles relacionados coa actividade gandeira. 

 

As emisións de Outros contaminantes representa un 67% 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 utilizando factores de 

emisión de Metano, Óxido nitroso e Amoníaco. 

 

Os sectores mais relacionados ca agricultura nos últimos anos van subindo na representación das emisións 

desta provincia. O peche dalgunhas 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 número de empresas que foron controladas foi aumentando desde os 24 centros no EPER no ano 

2006, ata os 52 no PRTR no ano 2010. Cos cambios na normativa do sector agrícola (cambio no tamaño das 

gaiolas) o grupo reduciuse a 38 no 2012.  

O sector Mineral mantivo practicamente constante e os resto dos sectores sufriron moitas flutuacións 

debido sobre todo á crise, sendo Ourense unha das provincias máis afectadas. 
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Gráfico 13. Evolución das emisións industriais na provincia de Ourense durante os anos 2004 - 2012  
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Inst. Combustion
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Gráfico 15. Sector da Gandería e Acuicultura na provincia de Ourense entre os anos 2004 - 2012 

Gráfico 16. Sector da Industria Alimentaria  na provincia de Ourense entre os anos 2004 - 2012 

Gráfico 14. Sector das Instalacións de Combustión na provincia de Ourense entre os anos 2004 - 2012 



 
 20 

 

3.4  Pontevedra 

Analizado 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. 

Na categoría de outras actividades inclúense: empresas construtoras, fabricación e reparación de buques e 

outras actividades de diversa natureza. 

 

 

A evolución das emisións industriais orixinadas en Pontevedra durante o período 2004-2012, constata que 

as tendencias que seguen as emisións dos distintos contaminantes atmosféricos é variable debido a crise 

que veu afectando a actividade de algunhas das empresas que están dentro do estudo: 
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                 Gráfico 17. Emisións por sector na provincia de Pontevedra no ano 2012 

Gráfico 18. Evolución das emisións industriais na provincia de Pontevedra durante os anos 2004 - 2012  
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Cabe destacar a categoría de outros contaminantes onde se inclúen substancias como flúor, cloruro de 

hidróxeno (ClH), ácido sulfúrico (H2SO4), formaldehídos, sulfuro de hidróxeno (SH2), metano CH4 e 

compostos orgánicos volátiles (COVs). Debe destacarse que o uso de factores de emisión en algunhas 

instalacións pode modificar algunhas tendencias entre anos. 

O incremento das emisións citadas anteriormente estaba relacionado co inicio no ano 2006 das campañas 

de seguimento e avaliación dos COV’s 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 de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes orgánicos 

en determinadas actividades e instalacións. Tamén ten unha grande importancia o CO, derivado de 

algunhas combustións incompletas nas que se produce ese composto. 

 

A continuación amósase a evolución das emisións atmosféricas dos sectores que aportan o maior volume 

anual de emisións atmosféricas na  provincia de Pontevedra: 
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Gráfico 19. Sector do Tratamento Superficial na provincia de Pontevedra entre os anos 2004 - 2012 

Gráfico 20. Sector do Papel na provincia de Pontevedra entre os anos 2004 - 2012 
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En primeiro lugar, pódese observar o significativo ascenso a partir do ano 20061 en canto a toneladas/ano 

do sector composto por actividades relacionadas co consumo de disolventes orgánicos relacionado coa 

intensificación no seguimento e control das emisións de COVs. Cabe sinalar que desde o ano 2008 

apréciase unha baixada marcada das cargas contaminantes pola implantación de plans de redución de 

disolventes. Outros sectores, como a industria minaría e os relacionados coa fabricación de papel e cartón, 

presentan tendencias irregulares en canto a incrementos das emisións nos primeiros anos e descensos 

posteriores, isto é debido a que mellorou a xestión da información pola aplicación de factores de emisión 

nos datos de PRTR nos primeiros anos e posteriormente descensos debidos ós descensos na actividade. O 

aumento observado no sector gandeiro está motivado porque cada ano inclúese algunha instalación nova 

no rexistro PRTR-Galicia, este sector declarase mediante factores de emisión en todos os casos. 

En resumo, desde o principio da análise, en Galicia vese unha forte tendencia a baixa nas emisións, por 

factores varios algúns relacionados con cambios tecnolóxicos (Instalacións de Combustión, cambio a carbón 

de importación e adaptación da instalación), novos procesos máis limpos (substitución 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, especialmente importante este descenso 

en sectores “non IPPC” nos primeiros anos e actualmente está afectando a todas as actividades). 

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 de orixe do dato aplicando as 

medidas correctoras necesarias coa instalación en cuestión có fin de mellorar as súas emisións. 

 

 

                                                           

1 Estas emisións xa se viñan facendo pero non estaban rexistradas nin contabilizadas completamente nos anos previos. 

Gráfico 21. Sector do Gandería e Acuicultura na provincia de Pontevedra entre os anos 2004 - 2012 
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4.   COMPOSTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

A limitación de emisións de compostos orgánicos volátiles (COVs) debidas ó uso de disolventes en 

determinadas actividades está regulado polo Real Decreto 117/2003, do 31 de xaneiro. Para estas fontes de 

emisións, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 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, mediante a seguinte ligazón: 

                                                  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, asinado por España. 

O uso de disolventes é a principal orixe das emisións de compostos orgánicos volátiles (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 

(NOx), son precursores do ozono troposférico (O3). 

As táboas que se mostran de seguido, corresponden ás emisións de compostos orgánicos volátiles (COVs) 

totais por ano, tipo de actividade (anexo II do RD 117/2003) e provincia.Tamén se reflicte o número de 

instalacións rexistradas na plataforma por tipo de actividade. 

As celas en branco corresponden a  actividades das que non se teñen datos rexistrados. 

O número “0” pode significar que non hai rexistradas instalacións que desenrolen esa actividade, que si 

exista algunha rexistrada pero no supera o limiar de consumo de disolvente establecido no Anexo II do RD 

117/2003 ou que os datos introducidos pola instalación non son correctos. 

Tanto nas táboas como nas gráficas pódese ver como varían os datos segundo ano e actividade, 

maioritariamente nestes casos débese a non declaración dos datos de COVs pola propia instalación no seu 

período correspondente, o que está suxeito a réxime sancionador no artigo 10 do RD 117/2003. 

 

https://www.xunta.es:444/cov/
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2010 CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

TIPO DE ACTIVIDADE 18 2 8 45 

Impresión en Offset de bobinas por calor (>15). 12.507,28 0 0 0 

Rotogravado de publicacións (>25). 
    

Outras unidades de rotogravado, flexografía, impresión 
serigráfica rotativa, laminado ou vernizado (>15), 
impresión serigráfica rotativa sobre téxtil ou en 
cartón/cartolina (>30). 

    

Limpeza de superficies empregando compostos 
especificados no apartado 1 do artigo 5 (>1).     

Outra limpeza de superficies (>2). 6.550,00 0 9.542,76 0 

Recubrimento de vehículos (<15) e renovación do 
acabado de vehículos. 

0 0 23.436,02 2.507.280,87 

Recubrimento de bobinas (>25). 
    

Outros tipos de recubrimento, incluído o recubrimento 
de metal, plástico, téxtil (5), tecidos, películas e papel 
(>5). 

255.778,96 11.075,61 53.862,96 694.891,90 

Recubrimento de arames de bobinas (>5). 
    

Recubrimento de madeira (>15). 104.765,38 0 29.304,58 73.936,94 

Limpeza en seco. 600,50 357,5 79,31 4316,85 

Impregnación de fibras de madeira (>25). 0 0 0 0 

Recubrimento de coiro (>10). 25.600,00 0 0 0 

Fabricación de calzado (>5). 
    

Laminación de madeira e plástico (>5). 32.216,42 0 0 0 

Recubrimento con adhesivos (>5). 38.415,40 0 0 0 

Fabricación de preparados de recubrimentos, vernices, 
tintas e adhesivos (>100). 

0 0 0 40.795,72 

Conversión do caucho (>15). 
    

Extracción de aceite vexetal e graxa animal e actividades 
de refinado de aceite vexetal (>10).     

Fabricación de produtos farmacéuticos (>50). 
    

EMISIÓNS TOTAIS COVs (kg/ano) 476.433,94 11433,11 116225,63 3321222,28 

 

 

 

 

 

 

Táboa 1. Emisións totais de COVs en Galicia no ano 2010 
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2011 CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

TIPO DE ACTIVIDADE 15 1 6 40 

Impresión en Offset de bobinas por calor (>15). 5.465,50 0 0 0 

Rotogravado de publicacións (>25).     

Outras unidades de rotogravado, flexografía, impresión 
serigráfica rotativa, laminado ou vernizado (>15), 
impresión serigráfica rotativa sobre téxtil ou en 
cartón/cartolina (>30). 

    

Limpeza de superficies empregando compostos 
especificados no apartado 1 do artigo 5 (>1). 

    

Outra limpeza de superficies (>2). 9.900,00 0 14.213,36 0 

Recubrimento de vehículos (<15) e renovación do acabado 
de vehículos. 

0 0 24660,72 2.092.498,94 

Recubrimento de bobinas (>25).     

Outros tipos de recubrimento, incluído o recubrimento de 
metal, plástico, téxtil (5), tecidos, películas e papel (>5). 

328.425,74 0 27.029,83 479.461,78 

Recubrimento de arame de bobinas (>5).     

Recubrimento de madeira (>15). 74.089,71 0 21.574,56 137.651,46 

Limpeza en seco. 470.84 0 70,00 1558,22 

Impregnación de fibras de madeira (>25).     

Recubrimento de coiro (>10). 22.300,00 0 0 0 

Fabricación de calzado (>5).     

Laminación de madeira e plástico (>5). 29.768,77 0 0 0 

Recubrimento con adhesivos (>5). 9.448,00 490,98 0 6.078,00 

Fabricación de preparados de recubrimentos, vernices, 
tintas e adhesivos (>100). 

0 0 0 34.767,40 

Conversión do caucho (>15).     

Extracción de aceite vexetal e graxa animal e actividades 
de refinado de aceite vexetal (>10) 

    

Fabricación de produtos farmacéuticos (>50).     

EMISIÓNS TOTAIS COVs (kg/ano) 479868,56 490,98 87548,47 2752015,8 

Táboa 2. Emisións totais de COVs en Galicia no ano 2011 
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2012 CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

TIPO DE ACTIVIDADE 14 1 7 39 

Impresión en Offset de bobinas por calor (>15). 5.000,000 0 0 0 

Rotogravado de publicacións (>25).     

Outras unidades de rotogravado, flexografía, 
impresión serigráfica rotativa, laminado ou 
vernizado (>15), impresión serigráfica rotativa 
sobre téxtil ou en cartón/cartolina (>30). 

    

Limpeza de superficies empregando compostos 
especificados no apartado 1 do artigo 5 (>1). 

    

Outra limpeza de superficies (>2). 8.193,40 0 6.801,15 0 

Recubrimento de vehículos (<15) e renovación do 
acabado de vehículos. 

0 0 27056.03 1646172,92 

Recubrimento de bobinas (>25).     

Outros tipos de recubrimento, incluído o 
recubrimento de metal, plástico, téxtil (5), 
tecidos, películas e papel (>5). 

243.018,65 24.473,54 64.628,61 212.672,24 

Recubrimento de arame de bobinas (>5).     

Recubrimento de madeira (>15). 
183.198,15 

 
0 

23.014,10 
 

19.535,26 
 

Limpeza en seco. 1137,14 0 64 2479,25 

Impregnación de fibras de madeira (>25).     

Recubrimento de coiro (>10). 22.615,00 0 0 0 

Fabricación de calzado (>5).     

Laminación de madeira e plástico (>5). 19.361,12 0 0 0 

Recubrimento con adhesivos (>5). 66.740,98 0 0 16.451,63 

Fabricación de preparados de recubrimentos, 
vernices, tintas e adhesivos (>100). 

0 0 0 46663,86 

Conversión do caucho (>15).     

Extracción de aceite vexetal e graxa animal e 
actividades de refinado de aceite vexetal (>10). 

    

Fabricación de produtos farmacéuticos (>50).     

EMISIÓNS TOTAIS COVs (kg/ano) 549.264,44 24473,54 94507,86 1943975,16 

 

 

 

Na provincia de Pontevedra observamos unha diminución exponencial das emisións a pesares de ter un 

valor de emisión de COVs superior ó das tres provincias restantes xuntas. Este dato vai asociado 

principalmente ao sector automobilístico, desenvolto basicamente polas empresas do sector, neste caso 

destaca PSA PEUGEOT-CITROËN en Vigo, e empresas que desenrolan actividades de recubrimento de 

superficies metálicas e de plástico, así como as de fabricación de adhesivos, tintas e vernices. 

 

Táboa 3. Emisións totais de COVs en Galicia no ano 2012 
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Un menor tecido produtivo nas provincias de Lugo e Ourense, e por tanto un menor desenrolo de 

actividades industriais fai que presenten emisións de COVs significativamente menores ás de Coruña e 

Pontevedra. A baixada de COVs no período 2011 en ámbalas dúas provincias ten que ver cun menor 

consumo de disolventes por parte das instalacións situadas nas dúas provincias, o cal fai que non superen o 

limiar de consumo de disolvente do Anexo II, e polo tanto, os datos non saen reflectidos nas táboas. O 

aumento no período 2012 tradúcese nun aumento do consumo de disolvente, pero foron varias 

instalacións as que non declararon os seus datos na plataforma REGADE nas catro provincias.  
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Gráfico 23. Evolución das emisións de COVs na Provincia de Ourense (2010 – 2012)  

Gráfico 22. Evolución das emisións de COVs na Provincia de Pontevedra (2010 – 2012)  
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O aumento das emisións de COVs no 2012 na provincia da Coruña débese a un aumento dos rexistros, 

aínda que non se reflicten nas táboas debido fundamentalmente á falta de datos das instalacións que non 

declararon. En anos anteriores varias instalacións reduciron actividade e, polo tanto, consumo de 

disolvente. Algunhas incluso chegaron a parar a súa actividade industrial durante períodos mensuais do 

ano. 
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Gráfico 24. Evolución das emisións de COVs na Provincia de Lugo (2010 – 2012)  

Gráfico 25. Evolución das emisións de COVs na Provincia de A Coruña (2010 – 2012)  
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De xeito global, hai un lixeiro aumento nos COVs en Galicia debido a lenta reactivación da economía que se 

traduce nun aumento das actividades das instalación industrias que en anos anteriores diminuíron o seu 

consumo de disolventes e a súa actividade. 

 

EVOLUCIÓN EMISIÓNS TOTAIS DE COVs GALICIA  (kg/ano) 

 

 

 

EVOLUCIÓN EMISIÓNS TOTAIS COVs (kg/ano) 

PROVINCIA 2010 2011 2012 

Coruña 476433,94 479868,56 549264,44 

Lugo 11433,11 490,98 24473,54 

Ourense 116225,63 87548,47 94507,86 

Pontevedra 3321222,28 2752015,8 1943975,16 
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Gráfico 26. Evolución das emisións totais de COVs en Galicia (2010 – 2012) en kg/ano 

Táboa 4. Evolución das emisións totais de COVs nas catro provincias galegas (2010 – 2012)  
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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), ó 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. 

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 medio no seu conxunto, fixado baseándose en coñecementos 

científicos. 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 obxectivos aqueles que se 

perseguen conseguir para protexer a saúde das persoas ou os ecosistemas a medio e longo prazo. 

Estes valores de concentración fixados, así como os métodos de cálculo e o número de superacións 

máximas, en función de 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 establece controis máis esixentes en aquelas 

aglomeracións ou poboacións urbanas de máis de 250.000 habitantes, ou cunha densidade de poboación 

(hab/km2) tal que xustifique que a Administración competente avalíe e controle a calidade do aire 

ambiente (en Galicia sería unicamente o caso da Área Metropolitana de Vigo). Sen embargo, a Lei 8/2002 

de protección do ambiente atmosférico de Galicia, é máis restritiva en canto á súa definición de 

aglomeración, considerándoa (Artigo 5.1) como área cunha concentración de poboación de máis de 50.000  
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habitantes ou cando, sendo igual ou inferior a esta cifra, teña 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 sete 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 xeito, 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   VALORES LÍMITE E VALORES OBXECTIVO DA CALIDADE DO AIRE 

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. 

 

•   Os valores límite para a protección da saúde e o nivel crítico para a protección da vexetación do Dióxido 

de Xofre (SO2) defínense  na seguinte táboa: 

SO2 Período da media Valor 
Data de cumprimento do 

VL 

Valor límite horario 1 hora 
350 µg/m3, que non poderá 

superarse en máis de 24 
ocasións por ano civil 

En vigor desde 1-1-2005 

Valor límite diario 24 horas 
125 µg/m3, que non poderá 

superarse en máis de 3 ocasións 
por ano civil 

En vigor desde 1-1-2005 

Nivel crítico 
Ano civil e inverno 
(do 1 de outubro ó 

31 do marzal) 
20 µg/m3 En vigor desde 11-6-2008 

 

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: 

“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 

máis de 5 km doutras zonas edificadas, instalacións industriais ou estradas. De xeito orientativo, un punto 

de medición dentro dun área de polo menos 1000 km2. As Administracións competentes poderán establecer 

que un punto de medición estea situado a unha distancia menor ou que sexa representativo da calidade do 

aire dunha zona de menos superficie, tendo en conta as condicións xeográficas ou a posibilidade de protexer 

zonas particularmente vulnerables”. 
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•    O valor límite do Dióxido de Nitróxeno (NO2) para a protección da saúde e o nivel crítico dos Óxidos de 

Nitróxeno (NOx) para a protección da vexetación, amósanse na seguinte táboa: 

NO2 
Período 

da media 
Valor límite Marxe de tolerancia 

Data límite de 
cumprimento do VL 

Valor límite 
horario 

1 hora 

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

ano civil 

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 

idénticos ata acadar o 0% o 1 de 
xaneiro de 2010. 50% nas zonas e 

aglomeracións nas que se 
concedera unha prórroga. 

En vigor dende o 1 
de xaneiro de 2010 

Valor límite 
anual 

1 ano civil 40 µg/m3 de NO2 

50% a 19 de xullo de 1999, valor 
que se reducirá o 1 de xaneiro de 

2001 e, no sucesivo, cada 12 
meses, ata acadar un 0% o 1 de 

xaneiro de 2010. 50% nas zonas e 
aglomeracións nas que se teña 

concedido unha prórroga. 

En vigor dende o 1 
de xaneiro de 2010 

Nivel crítico 1 ano civil 
30 µg/m3 de NOx 
(expresado coma 

NO2) 
Ningún 

En vigor dende o 11 
de xuño de 2008 

 
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: 

PM10 Período da media Valor límite Marxe de tolerancia 
Data de 

cumprimento do VL 

Valor límite 
diario 

24 horas 

50 µg/m3 que non 
deberán 

superarse en máis 
de 35 ocasións 

por ano 

50% aplicable so 
mentres estea en 

vigor a exención de 
cumprimento dos VL 

En vigor dende o 1 de 
xaneiro de 2005, 

salvo nas zonas que 
se concedera a 

exención de 
cumprimento, que 

será o 11 de xuño de 
2011 

Valor límite 
horario 

1 ano civil 40 µg/m3 

20% aplicable so 
mentres estea en 

vigor a exención de 
cumprimento dos VL 

En vigor dende o 1 de 
xaneiro de 2005, 

salvo nas zonas que 
se concedera a 

exención do 
cumprimento, que 

será o 11 de xuño de 
2011. 
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•   Os valores obxectivo e límite das partículas PM2,5 en condicións ambientais para a protección da saúde 

son: 

PM2,5 
Período 

da media 
Valor Marxe de tolerancia 

Data de 
cumprimento 

do VL 

Valor 
obxectivo 

anual 

1 ano civil 

25 µg/m3  

En vigor 
dende o 1 de 

xaneiro de 
2010 

Valor 
límite 
anual 

(fase I) 

25 µg/m3 

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, establecéndose 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 

 

Valor 
Límite 

(fase II) 
20 µg/m3  

1 de xaneiro 
de 2020 

 

O valor límite da fase II é indicativo, e debería ter sido ratificado 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. Na data de realización deste 

informe, non hai publicación da normativa esperada ó efecto. 

 

•    Para o chumbo (Pb), o valor límite en condicións ambientais para a protección da saúde é: 

Pb Período da media Valor límite Data de cumprimento do VL 

Valor límite 
anual 

1 ano civil 0,5 µg/m3 

En vigor dende o 1 de xaneiro de 
2005, en xeral. Nas 

inmediacións de fontes 
industriais específicas situadas 

en lugares contaminados ó 
longo de decenios de actividade 

industrial, o 1 de xaneiro de 
2010. 

 

•    O valor límite do benceno (C6H6) para a protección da saúde: 

C6H6 
Período 

da media 
Valor 
límite 

Marxe de tolerancia 
Data de 

cumprimento do 
VL 

Valor límite 1 ano civil 5 µg/m3 

5 µg/m3, a 13 de decembro de 2000, 
porcentaxe que se reducirá o 1 de xaneiro de 

2006 e no sucesivo, cada 12 meses, en 1 
µg/m3 ata acadar o 0% o 1 de xaneiro de 2010. 

5 µg/m3, nas zonas e aglomeracións nas que 
se teña concedido unha prórroga. 

Debe acatarse o 
1 de xaneiro de 

2010 
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•    Para a protección da saúde, o valor límite do Monóxido de Carbono (CO) é: 

CO Período da media Valor límite Data de cumprimento do VL 

Valor límite 
Máxima diaria das medias móbiles 

octohorarias 
10 mg/m3 

En vigor dende o 1 de 
xaneiro de 2005 

 

•    Os valores obxectivo e obxectivos a longo prazo para o Ozono (O3): 

O3 Parámetro Valor Data de cumprimento 

Valor obxectivo para a 
protección da saúde 

humana 

Máxima diaria das 
medias móbiles 

octohorarias 

120 µg/m3 que non 
deberán superarse en 

máis de 25 días por cada 
ano civil de media nun 

período de 3 anos 

En vigor dende o 1 de 
xaneiro de 2010 

Valor obxectivo para a 
protección da 

vexetación 

AOT40, calculado a 
partires dos valores 

horarios de maio a xuño 

18000 µg/m3 x h de 
media nun período de 5 

anos 

En vigor dende o 1 de 
xaneiro de 2010 

Obxectivo a longo 
prazo para a protección 

da saúde humana 

Máxima diaria das 
medias móbiles 

octohorarias nun ano 
civil 

120 µg/m3 Non definida 

Obxectivo a longo 
prazo para a protección 

da vexetación 

AOT40, calculado a 
partires de valores 

horarios de maio a xullo 
6000 µg/m3 Non definida 

 

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. 

•    Por último, os valores obxectivo para o arsénico, cadmio, níquel e benzo(a)pireno en condicións 

ambientais, medidos como niveis no aire ambiente na fracción PM10 como media durante un ano natural 

son: 

Contaminante Valor obxectivo Data de cumprimento 

Arsénico (As) 6 ng/m3 

1 de xaneiro de 2013 
Cadmio (Cd) 5 ng/m3 

Níquel (Ni) 20 ng/m3 

Benzo(a)pireno (B(a)P) 1 ng/m3 

 

  

5.2  LIMIARES DE ALERTA E INFORMACIÓN 

Como definimos anteriormente, o limiar de alerta é un nivel a partires do cal unha exposición de breve 

duración supón un risco para a saúde humana que afecta ó conxunto da poboación e require a adopción de 

medidas inmediatas por parte das Administracións competentes. O limiar de información é o 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: 
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 O valor correspondente ao limiar de alerta do Dióxido de Xofre (SO2) 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 (NO2), 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 nunha 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 (O3) son 180 μg/m3 en media horaria, e o limiar de alerta, 

240 μg/m3, tamén en período 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 prevexa 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. Ademais, as administracións competentes, 

que no caso galego é a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación ambiental, deben informar ao Ministerio 

de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, para o seu envío á Comisión Europea, información sobre 

os niveis rexistrados e sobre a duración dos períodos nos que se teñan superado ditos limiares. 

A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, aprobou en Outubro de 2011 o Protocolo de Actuación en situacións excepcionais de 

contaminación atmosférica en Galicia, que está á disposición do público para a súa consulta na páxina web: 

http://www.meteogalicia.es/Caire 

Este Protocolo, establece o procedemento e o fluxo de información que seguirá a SXCAA para informar ós 

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  acadada 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: 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 (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 partires da 

información que proporcionan os rexistros das estacións de vixilancia e control dos niveis da calidade do 

aire que conforman a Rede de Calidade do Aire de Galicia, tal como detalla a memoria do Protocolo de 

Actuación. 

http://www.meteogalicia.es/Caire/maisInformesCaire.action/
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5.3  LOCALIZACIÓN DOS PUNTOS DE MOSTRAXE: SITUACIÓN DAS ESTACIÓNS DE 

MEDICIÓN 

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 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 situacións 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 situadas de xeito que proporcionen 

datos sobre: 

 As áreas situadas dentro das zonas e aglomeracións que rexistren as concentración máis altas ás 

que a poboación poda chegar a verse exposta, directa ou indirectamente, durante un período 

significativo en comparación co período de media empregado para o cálculo do valor ou valores 

límite, ou para o arsénico, cadmio, níquel e o B(a)P, valores obxectivo.  

 As concentración rexistradas en outras áreas dentro das zonas e aglomeracións 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 situadas 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, na medida do 

posible, sexan representativos da calidade do aire nun segmento da rúa non inferior a 100 m de lonxitude, 

e nos desprazamentos industriais que sexan representativos de, canto menos, 250 m x 250 m. 

As estacións de fondo urbano deberán situarse de xeito que o seu nivel de 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 achegas de fontes industriais, instalarase cando menos, un punto de mostraxe 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. 
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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 tamén ser 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 doutras zonas edificadas, instalacións industriais ou estradas. De xeito informativo, un 

punto de medición estará situado de maneira que sexa representativo da calidade do aire nos seus 

arredores de, cando 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 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 dunha 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 xeito que se evite a recirculación 

de aire quente deica a entrada do sistema. 

 Nos emprazamentos de tráfico, os puntos de mostraxe para tódolos contaminantes  deberán estar, 

cando menos, a 25 m do borde dos cruces principais e a unha distancia non superior a 10 m do 

borde da beirarrúa. 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 

coa contorna, 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 quilómetros cadrados. Deben situarse lonxe das emisións 

locais debidas ao tráfico, ás gasolineiras, etcétera.  
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As localizacións deben ser ventiladas, onde poidan medirse unha mestura adecuada de sustancias. As 

localizacións 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 e/ou recreativas. 

Nunha estación suburbana, o obxectivo da medición é a protección da saúde humana e da vexetación. 

Avalíase a exposición da poboación e da vexetación nas 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 quilómetros 

cadrados. 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.  

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 quilómetros cadrados. 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 como 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 quilómetros, 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, dentro do 

posible, seguiranse as mesmas directrices descritas para o resto dos contaminantes, asegurando así mesmo 

que as entradas dos sistemas de captación do aire se sitúen 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.  
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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 estacións de control da calidade do aire é necesario dispor 

por habitante. 

Segundo o Anexo IV do RD 102/2011, o número mínimo de puntos da 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 e aglomeracións 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: 

Poboación da 
aglomeración 
ou da zona, en 

miles 

Se as concentracións superan o limiar 

superior de avaliación 
(1)

 

Se as concentracións máximas se atopan 
entre os limiares superior e inferior 

Contaminantes 
excepto partículas 

Suma de PM10 e 

PM2,5 
(2)

 

Contaminantes 
excepto partículas 

Suma de PM10 e 

PM2,5 
(2)

 

0 - 249 1 2 1 1 

250 – 449 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 

 

 (1) Para o NO2, as partículas, o benceno, e o CO, incluirase cando menos una estación de seguimento de 

fondo urbano e una estación de tráfico, sempre que así non se incrementen o número de puntos da 

mostraxe. Respecto destes 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 

ó número total de estacións de tráfico requiridas neste mesmo apartado. 

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 particulares, 

a ordenación territorial. 

(2) 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 dúas veces superior ou máis de dúas veces inferior ó 

número total de puntos de mostraxe de PM10 requiridos neste mesmo apartado.  

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 atendendo ás 

densidades de emisión, ós patróns probables de distribución de contaminación ambiental e á exposición 

potencial da poboación. 

Para elo, poderán utilizarse distintos enfoques de avaliación, consistentes en medicións fixas, modelización, 

medicións indicativas, campañas de medición ou unha combinación destes.  
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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 ó limiar superior de avaliación: 1 estación por cada 

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 coas procedentes 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 usaranse os mesmos criterios expostos no apartado anterior: 

Poboación da 
aglomeración ou 
da zona, en miles 

Se as concentracións superan o limiar 
superior de avaliación (1) 

Se as concentracións máximas figuran 
entre o limiar superior e o limiar inferior 

de avaliación 

As, Cd, Ni B(a)P As, Cd, Ni B(a)P 

0 - 749 1 1 1 1 

750 – 1999 2 2 1 1 

2000 – 3749 2 3 1 1 

3750 – 4749 3 4 2 2 

4750 – 5999 4 5 2 2 
> 6000 5 5 2 2 

 

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 na seguinte táboa: 

Poboación, en 
miles 

Aglomeracións (Urbanas e 

Suburbanas) 
(1)

 

Outras zonas 
(Suburbanas e rurais) 

Rural de fondo 

<250  1 

1 estación/50.000 km2 

de media (2) 

<500 1 2 

<1000 2 2 

<1500 3 3 

<2000 3 4 

<2750 4 5 

<3750 5 6 

>3750 
1 estación adicional por cada 2 

millóns de habitantes 

1 estación adicional por 
cada 2 millóns de 

habitantes 

 

 (1) Polo 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. 

(2) Recoméndase unha estación por cada 25.000 km2 en terreos accidentados. 
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No caso das zonas e aglomeracións nas que se acaden 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 poderá reducirse a un terzo o número 

especificado na táboa anterior. 

 

5.5 MÉTODOS DE REFERENCIA PARA A MEDICIÓN 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 empregar como técnica de medida os métodos de referencia descritos no Anexo VII 

do RD 102/2011. 

Para a medición de Dióxido de Xofre (SO2) 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” 

O método de referencia para a medición de Dióxido de Nitróxeno (NO2) e Óxidos de Nitróxeno (NOx) é o 

que se describe na norma UNE-EN 14211:2006 “Calidade do aire ambiente-Método normalizado de medida 

da concentración de dióxido de nitróxeno e monóxido de nitróxeno por quimioluminiscencia” 

Para a medición do Chumbo (Pb), 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 Partículas 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 Partículas PM2,5, o método de referencia é o que se describe na 

norma UNE-EN 14907:2006 “Calidade do aire ambiente-Método gravimétrico de medida para a 

determinación da fracción másica PM2,5 da materia particulada en suspensión”. 

Co benceno, o método de referencia para a súa medición é o que se describe na norma UNE-EN 

14662:2006, partes 1, 2 e 3 “Calidade do aire ambiente-Método normalizado de medida das concentracións 

de benceno” 

O método de referencia para a medición do Monóxido de Carbono (CO) 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 (O3) ten coma método de referencia para a súa medición é 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” 
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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 co método de referencia. Neste caso, os resultados obtidos 

deben corrixirse para producir resultados equivalentes aos que se terían obtido co método de referencia (é 

necesario realizar campañas de intercomparación entre o método de referencia e o empregado, co que se 

obtén un factor de corrección, polo que se multiplican os resultados obtidos co método que non é o de 

referencia) 

Ó longo do ano 2012, o LMAG adquiriu un total de 8 equipos, cumprindo cos requisitos do RD 102/2011. Os 

equipos adquiridos son os seguintes:  

 Un Calibrador multipunto e multiparamétrico. 

 Tres Sistemas de Alimentación Ininterrompida (SAI) para as estacións de Ponteareas, Torre de 

Hércules e Santiago Campus. 

 Dous fotómetros para as estacións de Ourense e San Caetano. 

 Un analizador de Óxidos de Nitróxeno (NOx) para Ourense. 

 Un Analizador de Ozono para a estación de Vigo Coia. 

O LMAG ten previsto continuar coa adquisición de novos equipos ó longo do ano 2013, de modo que no 

mes de Xuño, tódolos equipos que avalíen a calidade do aire de Galicia cumpran cos requisitos de dito Real 

Decreto.  
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6.  DESCRICIÓN DA REDE DE CALIDADE DO AIRE DE GALICIA 

A Rede de Calidade do Aire de Galicia creouse a partir das redes anteriores, co fin de dar cumprimento ao 

establecido na Lei 8/2002 de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia (Artigo 9, puntos 1 ó 6) 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 90, mediante a 

antiga rede de control industrial, hoxe integrada na Rede Galega. 

O principal fin da Rede de Calidade do Aire de Galicia 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. 

Nos últimos anos, a Rede de Calidade do Aire de Galicia 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 forman cumpran os criterios de macro e microimplantación para poder ser utilizadas 

cos obxectivos de protección da saúde humana e da vexetación. 

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 Calidade do Aire, verifícase e interprétase para sometela posteriormente ao tratamento 

estatístico necesario para cumprir cos requisitos establecidos polas Directivas, normativa española e 

Convenios internacionais existentes ao respecto. 

Os datos das estacións de medida, en colaboración cos datos meteorolóxicos rexistrados por MeteoGalicia, 

servirán tamén nun futuro para levar a cabo novos modelos de simulación de contaminantes atmosféricos, 

que permitan mellorar a obtención de datos representativos da calidade do aire.  

Como se detalla a continuación, a Rede de Calidade do Aire de Galicia componse de estacións de control 

fixas e móbiles. Esta rede pode dividirse á súa vez en tres subredes en función da natureza das emisións 

que trata de vixiar: urbanas, industriais e residual (ou de fondo). 

A  Rede de Calidade do Aire de Galicia está composta por distintos tipos de estación: urbanas, industriais, 

rurais e de fondo. Ditas estacións cumpren diferentes funcións, dependendo da súa situación, poboación á  
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que representan, e o grao de cumprimento dos requisitos de macro e microimplantación esixidos pola 

normativa vixente, segundo desenrolaremos nos seguintes apartados. Faise un importante esforzo por 

parte do persoal da Rede, para que as estacións privadas e as estacións públicas subministren a 

información referente á calidade do aire cos mesmos estándares de calidade, os esixidos na normativa. Na 

seguinte imaxe pódese apreciar a distribución das estacións de control da calidade do aire no territorio 

galego. 

 

 

 

 

6.1  Rede Oficial da Xunta de Galicia 

As estacións que compoñen a Rede Oficial 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, cunha validación automática 

preliminar e en tempo real, na pestana de Calidade do Aire da páxina web de MeteoGalicia: 

http://www.meteogalicia.es/Caire 

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 

Mapa 1. Estacións xestionadas pola Rede de Calidade do Aire ó longo do ano 2012  

http://www.meteogalicia.es/Caire
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verificación dos sensores, polo que os datos amosados a tempo real na páxina web deben tomarse de xeito 

informativo; por iso se amosan os datos a tempo real unidos ó flag t (temporal). 

As estacións pertencentes á Rede Oficial e a súa localización, amósanse na seguinte táboa: 

REDE OFICIAL DA XUNTA DE GALICIA 

A Coruña – Riazor -8,420599 43,367091 

A Coruña – Torre de Hércules -8,409211 43,382786 

Ferrol -8,241543 43,480659 

Lugo  -7,550728 42,997922 

Ourense -7,877667 42,353033 

Pontevedra -8,664424 42,420431 

Santiago – Campus -8,559172 42,875988 

Santiago – San Caetano -8,531091 42,887759 

Vigo – Coia -8,742058 42,219002 

Laza -7,408814 42,061651 

Arzúa -8.162246 42.932961 

 

 

Dende setembro do ano 2011 están a disposición do público, de xeito mensual, os informes estatísticos 

realizados cos datos validados, así coma a indicación do grao de cumprimento dos valores limite lexislados 

amosando tamén o mesmo tipo de informe co acumulado anual. Ademais están dispoñibles os datos 

validados para todos os contaminantes dende 2008 para a súa consulta no apartado “Informes” na páxina 

web: 

http://www.meteogalicia.es/Caire/  

 

 

6.2  Rede Industrial 

Tal e como se establece no apartado 4 do artigo 9 da Lei 8/2002, de protección do Medio atmosférico, en 

determinados casos, logo de resolución motivada, a Administración pública galega poderalles requirir ós 

titulares das instalacións a implantación de redes e estacións de vixilancia das inmisións dos produtos que 

emiten e que cubrirán o contorno da planta. Deste Xeito. as principais instalacións industriais da nosa 

comunidade, que polo seus procesos produtivos son susceptibles de afectar á calidade do aire do seu 

contorno,  dispoñen das súas propias redes de control da calidade do aire, co fin de dar cumprimento ós 

requirimentos das súas Autorizacións 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 estudos de dispersión dos contaminantes no noso territorio, e en función destes 

resultados, e dos procesos produtivos de cada unha das instalacións, asignáronselles 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, a 

distribución desta rede presenta unha concentración de estacións en zonas industrialmente densas. 

 

Táboa 5. Localización das estacións da Rede Oficial da Xunta de Galicia  

http://www.meteogalicia.es/Caire/informesCaire.action/
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A meirande parte destas subredes dispoñen de analizadores automáticos que envían os seus datos a tempo 

real ós xestores da Rede de Calidade do Aire de Galicia. Cada mes, envían tamén os datos validados e cando 

se producen avarías ou incidencias que orixinen perda de datos, avisan ao persoal da Rede. Os datos 

obtidos polas subredes industriais deben ser validados polas propias industrias, xa que son eles os que 

saben cando se producen avarías ou cando o seu mantedor visita as estacións para realizar as operacións 

Mapa 2. Distribución das  redes industriais de Galicia. Ano 2012  
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de mantemento e calibración necesarias, pero antes da súa publicación, reciben o visto e prace dos 

xestores da rede. A composición das distintas redes industriais no ano 2012 foi a que se mostra na seguinte 

táboa:    

ENDESA, CT AS PONTES 

A Cabana -8,252326 43,491635 

Magdalena -7,847222 43,450000 

Louseiras -7,740278 43,536111 

Curuxeiras -7,648611 43,489722 

Mourence -7,693238 43,312778 

Fraga Redonda -7,988889 43,405556 

Taboada -8,105556 43,400000 

Vilanova -8,028611 43,554444 

Marraxón -7,840000 43,470833 

Maciñeira -7,918056 43,445278 

ALCOA INESPAL, SAN CIPRIÁN 

A Regueira -7,497778 43,677778 

A Veiga -7,446667 43,694444 

Burela -7,378889 43,669444 

Río Cobo -7,431944 43,684444 

Xove -7,507552 43,685750 

ALCOA INESPAL, A CORUÑA 

Pastoriza -8,469444 43,338889 

SGL Carbón -8,434088 43,345336 

CEMENTOS COSMOS 

NNW -7,451950 42,726111 

SUR -7,449444 42,715278 

TUDELA VEGUIN 

Río do Pozo -8,186944 43,543056 

PSA PEUGEOT CITROËN 

ESTE Estación 1 -8,736944 42,210278 

OESTE Estación 2 -8,746944 42,202778 

ENCE, SA 

Areeiro -8,670278 42,404722 

Campelo -8,673611 42,434167 

FerroAtlántica - Cee 

Fadibón  -9,157778 42,948056 

Raxo -9,168333 42,950556 

Cée -9,186131 42,953710 

FerroAtlántica - Dumbría 

Anseán -9,092500 42,966667 

Paradela -9,063889 43,000833 

Dumbría -9,119106 43,009070 

FerroAtlántica - Sabón 

Sabón -8,501944 43,324167 

Suevos -8,483333 43,341111 

FINSA 

Campo de Fútbol -8,506667 42,906389 

Gas Natural SDG – CT MEIRAMA 

Cerceda -8,468611 43,185833 

Galegos -8,333889 43,046389 

Mesón -8,356944 43,159722 

Paraxón -8,188333 43,173889 

San Vicente de Vigo -8,317222 43,235000 

Sobreira -8,426389 43,033889 

Vilagudín -8,494722 43,095000 
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Xalo -8,403333 43,221944 

Gas Natural SDG – CT SABÓN 

Lañas -8,518889 43,295278 

Paiosaco -8,555000 43,259722 

Praza Pastoriza -8,518889 43,347222 

Sorrizo -8,571667 43,304722 

Materiales del Atlántico 

IES Terra de Trasancos -8,186111 43,514722 

REPSOL, A CORUÑA   

A Pastoriza -8,469444 43,338889 

Arteixo -8,491667 43,306944 

Centro Cívico -8,505556 43,302222 

SGL Carbón 

SGL Carbón -8,434088 43,345336 

SOGAMA 

Buscás -8,352222 43,116389 

Cendón -8,511667 43,256389 

Montexalo -8,413889 43,203611 

Rodís -8,545278 43,147500 

 

 

O Real Decreto 102/2011, de 28 de Xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire, supuxo un importante 

salto cualitativo respecto á normativa en vigor ata a data, en canto ás exixencias de garantía de calidade e 

trazabilidade dos datos. Neste senso, dito Real Decreto, no punto III do anexo V indica que:  

“Co fin de asegurar a exactitude das medicións e o cumprimento dos obxectivos de calidade dos datos 

fixados no apartado I, as autoridades e organismos competentes designados en virtude del apartado 3.a) 

do artigo 3 deberán:  

 Garantir a trazabilidade de todas as medicións efectuadas en relación coa avaliación da calidade do 

aire ambiente en virtude dos artigos 6, 8 e 10 de conformidade cos requisitos establecidos no 

punto 5.6.2.2 da norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 Asegurarse de que as institucións responsables do funcionamento das redes e as estacións 

individuais dispoñan dun sistema de garantía e control da calidade que inclúa un mantemento 

periódico dirixido a asegurar a exactitude dos instrumentos de medición. 

 Asegurar o establecemento dun proceso de garantía e control da calidade para as actividades de 

compilación e comunicación de datos e a participación activa das institucións designadas para esa 

tarefa nos programas afíns de garantía da calidade da Comunidade”. 

Por outra banda, no Anexo VII do Real Decreto, se indican os métodos de referencia que se deben 

empregar para realizar as medicións establecendo o 11 de xuño de 2013 como data límite para adaptar a 

instrumentación a este requisito.  

Por este motivo, realizáronse auditorías durante os meses de maio a xullo de 2011 nas redes de medida de 

calidade do aire de 19 instalacións industriais, que pola súa Autorización Ambiental Integrada, deben 

dispoñer de rede de medida da calidade do aire. O obxectivo das auditorías foi comprobar o estado actual 

das instalacións, o grao de cumprimento da Autorización Ambiental Integrada no referente á vixilancia da 

calidade do aire, o grao de cumprimento dos novos requisitos do Real Decreto 102/2011, detectar posibles 

Táboa 6. Composición da Rede Industrial de Galicia. Ano 2012  



 
 

  

  49 

carencias e realizar recomendacións de mellora das instalacións co obxectivo de alcanzar os novos 

requirimentos legais. Dende ese intre, vense traballando man a man cos responsables das instalacións 

industriais para garantir a calidade das súas medidas de contaminantes en aire ambiente. Ao longo do ano 

2012, houbo varias modificacións na configuración da Rede Industrial:  

 As subredes de Ferroatlántica de Cee e Dumbría incluíron dende xuño de 2011 dúas novas 

estacións automáticas con conexión a tempo real, e situadas con criterios de protección á saúde 

humana. A partires do mes de novembro do 2012, déronse de baixa as estacións de Fadibón, Raxo 

e Paradela, cumprindo co establecido na Autorización Ambiental Integrada.  

 A estación Terra de Trasancos, da empresa Materiales del Atlántico, deuse de baixa no mes de 

maio de 2012 debido ó peche da planta. 

 A estación xestionada por Tudela Veguín, segundo a súa Autorización Ambiental Integrada, ten 

como finalidade o control das emisións difusas da instalación, polo que os seus datos non serven 

para avaliar a calidade do aire da zona. Por este motivo, o control da estación é diferente e os datos 

non se poñen a disposición do público. 

 Debido a problemas na adaptación ós requirimentos de calidade dos datos establecidos no RD 

102/2011, durante o ano 2012, non existen datos válidos procedentes das estacións xestionadas 

por Ferroatlántica Sabón e Finsa Santiago.  

O 17 de xaneiro de 2012 púxose a disposición do público a nova web de calidade do aire, integrada na web 

de MeteoGalicia. De xeito que se mellora o deseño, a calidade e cantidade da información que estaba 

presente na antiga páxina web. Porén, seguen estando dispoñibles os datos validados do mes anterior de 

todas as estacións, tanto públicas coma privadas. A composición da totalidade da rede, tanto en 

localización e número de estacións coma nos distintos parámetros que se miden en cada unha tamén se 

pode consultar no apartado “Descrición da rede” da páxina web: 

http://www.meteogalicia.es/Caire  

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 estación, sobre todo no referido ás partículas e aos 

Óxidos de Nitróxeno (NOx), xa que si están situadas, por exemplo en polígonos industriais, non sería a única 

fonte xeradora destes contaminantes, e no caso do ozono especialmente, cómpre ter en conta a 

contaminación transfronteiriza. 

 

 

6.3  REDE DE CONTROL DA CONTAMINACIÓN DE FONDO 

No territorio galego atópanse tamén, sitas nos concellos de O Saviñao (Ribeira Sacra - Lugo) e Noia (A 

Coruña), dúas estacións de vixilancia da contaminación residual ou de fondo, destinadas 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 na 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 Evalu- 

 

 

http://www.meteogalicia.es/Caire
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-ation 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).  

Os resumos estatísticos anuais son enviados ao LMAG polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 

Ambiente en marzo de cada ano, e tamén se amosan no presente informe. 

REDE DE CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA RESIDUAL (DE FONDO) 

Nome da subrede Nome da estación Lonxitude Latitude Concello 

EMEP 
O Saviñao 07.42.17.W 42.38.05.N O Saviñao 

Noia 08.55.20.W 42.43.17.N Noia 

 

 

 

6.4  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 dispuxo dunha moderna Unidade Móbil Autopropulsada que substitúe ás anteriores unidades 

móbiles que a partir destes momentos se reconverten en unidades fixas en zonas rurais de Galicia. 

As tres unidades móbiles antigas, chamadas Móbil Rías Altas, Móbil Rías Baixas e Móbil Miño-Limia, están 

situadas facendo campañas de longa duración en Ponteareas, Arzúa e Carballiño; avaliando a posibilidade 

ou non de colocar nestas poboacións unha estación fixa. Os datos obtidos polas estacións situadas en Arzúa 

e Ponteareas, pódense consultar na páxina web http://www.meteogalicia.es/Caire a tempo real cunha 

validación automática preliminar dende setembro de 2011, e os datos validados así coma os informes 

estatísticos mensuais, tamén están a disposición do público. 

A unidade móbil permite o desprazamento con maior rapidez que coas anteriores a lugares e zonas de 

maior dificultade orográfica, con menores necesidades para a súa instalación e localización. Incorpora 

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, BTX, así como diversos parámetros 

meteorolóxicos: Temperatura, Dirección de vento, Velocidade de vento, Pluviosidade, Presión atmosférica, 

Táboa 7. Clasificación de estacións EMEP en Galicia. Ano 2012  

http://www.emep.int/
http://www.meteogalicia.es/Caire
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Humidade relativa e Radiación solar. A unidade móbil conta cun captador gravimétrico de partículas para a 

súa posterior análise no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. 

Complementariamente, disponse de métodos de captación de metais pesados, Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (PAHs) e Compostos Orgánicos Volátiles (VOCs) no aire ambiente, para a posterior 

cuantificación polo Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG), xestionado pola Secretaría Xeral de 

Calidade e Avaliación Ambiental.  

A estación móbil conta 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 medios, horarios e 

diarios. 

 

6.5  OUTRAS ESTACIÓNS 

No territorio galego existen, ademais destas, outras estacións que controlan a calidade do aire, 

dependentes doutros organismos públicos e privados. A Universidade da Coruña, por exemplo, conta con 

estacións de medición que recollen datos da calidade do aire que son posteriormente utilizados en 

proxectos de investigación, mais non se empregan a efectos de información á poboación.  

A xestión da calidade do aire é tamén unha prioridade dentro da política ambiental municipal, polo que 

algúns concellos, como nos casos dos municipios de A Coruña e Ourense, contan coas súas propias 

estacións de medida da calidade do aire. O Concello de A Coruña ten en funcionamento dúas 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 resultados 

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, destinadas á 

vixilancia da calidade do aire no entorno portuario e tamén de carácter local.  

Os datos recollidos de calidade do aire ambiente rexistrados nestas outras redes no ano 2012, non se 

comunicaron ao LMAG, polo que non se tiveron en conta á hora de elaborar o presente informe. 

 

6.6  REALIZACION DE MEDIDAS INDICATIVAS 

Así mesmo, dentro da política de prevención e integración de novas metodoloxías de control ambiental na 

Rede de 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 de poboación 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. 

No pasado ano 2011, o LMAG acreditouse na norma UNE EN ISO/IEC 17025 para determinación da fracción 

PM10 da materia particulada en suspensión segundo a Norma UNE-EN 12341:1999, polo que tendo en 

conta que se dispón de analizadores gravimétricos, atopámonos en disposición de realizar con medios 

propios tanto as campañas para o cálculo do factor de corrección dos analizadores automáticos, coma de  

http://www.coruna.es/
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mostraxe para a análise de metais e PaHs na materia particulada. De feito, entrámbolos meses de xuño e 

xullo do 2012, realizouse unha campaña de PaHs no entorno do Polígono Industrial de A Grela, en A 

Coruña. 

Ó longo do ano 2012 leváronse a cabo medidas indicativas de BTX en Lugo (Avda Fingoi), Ourense (Rúa de 

Gómez Franqueira), A Coruña (Riazor), Santiago (San Caetano) e Vigo (Coia) para cumprir co obxectivo de 

calidade do datos e tendo unha duración de oito semanas para asegurar o 14% dos datos mínimo esixido 

no Anexo V do RD 102/2011. 

Na estación de Torre de Hércules realizouse unha mostraxe manual de PM2,5 para o cálculo do Índice de 

Exposición Media (IME), tal e como ven establecido no Anexo III do RD 102/2011.  

Durante 2012 non foi preciso utilizar a unidade móbil en emerxencias, e ó longo do ano estivo realizando 

campañas de medida: 

 Entre o 16/11/2012 e o 03/01/2012 situouse no CETMAR de Vigo e entre o 04/01/2012 e o 

30/01/2013 no Porto de Vigo, xa que unha inundación causada por unha forte treboada en 

novembro de 2011, estragou a estación de Vigo-Coia. Mentres se recibía e instalaba a nova caseta, 

realizáronse estas campañas para dispor de medidas indicativas da calidade do aire en Vigo.  

 Entre o 30/01/2012 e o 19/06/2012, realizouse campaña de medida indicativa en Oural (Sarria), 

para verificar o correcto funcionamento da estación SUR. 

 En Poio realizouse unha campaña entre o 21/07/2012 e o 31/07/2012 na procura dunha nova 

localización para unha das estacións de control da calidade do aire xestionadas por Ence. 

 Realizáronse dúas campañas en Pontevedra, xa que se está á procura dunha nova localización para 

unha estación fixa de control da calidade do aire que se adapte mellor ós requirimentos do RD 

102/2011, en canto a estacións de encamiñadas ó control do tráfico rodado. Entre o 02/08/2012 e 

o 22/10/2012 a móbil situouse na Avenida de Domingo Fontán, nas instalacións do Parque de 

Maquinaria da Deputación Provincial, e entre o 22/10/2012 e o 31/01/2013, realizouse unha 

campaña indicativa na Avenida de Uruguai, nas instalacións de Obras Públicas da Xunta de Galicia. 
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7.   ZONIFICACIÓN DA CALIDADE DO AIRE DE GALICIA 

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 2004 e actualmente atópase en 

revisión. 

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 figura do 

Mapa 2. 

Na seguinte imaxe 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 

Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Existe unha codificación europea da zona, ou código EoI, co 

que o MAGRAMA  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.  

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 europea coma a nacional definen unha aglomeración coma 

aquelas con poboación maior de 250.000 habitantes, a nosa lexislación é máis restritiva, quedando 

definidas coma aglomeracións aquelas de máis de 50.000 habitantes.  
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Polo tanto, as sete cidades galegas quedan constituídas coma zonas de calidade do aire equivalentes e 

independentes.  

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Distribución das  zonas de Calidade do Aire de Galicia 



 
 

  

  55 

 

Na seguinte táboa amósase a superficie que ocupa cada zona, o número de habitantes de cada unha delas 

e as estacións que se empregan para avaliar a calidade do aire de cada unha: 

Nome da zona Cód. Zona Tipo (ag/nonag) Superficie (km2) Poboación  

A Coruña ES1201 

ag 

36.8 246047 

Ferrol ES1202 81.9 73638 

Santiago ES1203 220 94824 

Lugo ES1204 332 97635 

Ourense ES1205 85.2 108673 

Pontevedra ES1206 117 81981 

Vigo ES1207 109.1 297124 

A (Ferrolterra – Ortegal) ES1208 

nonag 

999 107081 

C (Terra Chá) ES1210 10023 274446 

D (Valdeorras) ES1211 840 28217 

E (Miño – Limia) ES1212 7458 305721 

F (Sur das Rías Baixas) ES1213 1892 382921 

G (Franxa Fisterra – Santiago) ES1214 3880 307613 

H (A Mariña) ES1215 172 17631 

B2 (Franxa Ordes – Eume) ES1216 94 326014 

I (Arteixo) ES1217 36.8 30255 
 

 

Se observamos a composición da Rede de 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 no apartado 4.3 deste informe. Estes requisitos defínense 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 ó número e situación destas estacións de medida. Non son aceptables para estas 

funcións, datos recadados por estacións que non cumpran estas condicións. 

Cada zona avalíase cun número variable de estacións, dependendo por un lado da representatividade das 

mesmas, e por outro, do número mínimo 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 unicamente modelización, respectivamente. 

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 tres estacións en cada zona. Na 

seguinte táboa amósanse as estacións utilizadas para avaliar cada zona, indicando os contaminantes 

medidos en cada unha delas. En cor azul represéntanse as estacións de titularidade da Xunta de Galicia, en 

rosa as pertencentes ás distintas subredes industriais. En verde, as pertencentes ás redes EMEP. 

Táboa 8. Composición das zonas da Rede de Calidade do Aire de Galicia  
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ZONA NOME DA ESTACIÓN 
CONTAMINANTES 

SO2 NO NO2 NOX CO PM10 PM2'5 O3 SH2 Fluoruros 

ES1201 

A CORUÑA-RIAZOR  x x x x x x 
 

x 
  

TORRE DE HÉRCULES x 
   

x x x x 
  

A GRELA (SGL CARBON - ALCOA CORUÑA)      x    x 

ES1202 
FERROL x x x x x x 

 
x 

  
A CABANA (ENDESA AS PONTES) x x x   x  x   

ES1203 
SANTIAGO CAMPUS x x x x x x 

 
x 

  
SANTIAGO SAN CAETANO x x x x x x X x 

  
ES1204 LUGO x x x x x x 

 
x 

  
ES1205 OURENSE x x x x x x 

 
x 

  
ES1206 PONTEVEDRA x x x x x x 

 
x 

  
ES1208 VILANOVA (ENDESA AS PONTES) x x x   x     

ES1207 

VIGO COIA  x x x x 
 

x 
 

x 
  

OESTE ESTACIÓN 2 (CITROËN) x x x 
  

x 
 

x 
  

ESTE ESTACIÓN 1 (CITROËN) x x x    x    

ES1210 
ARZUA x x x x  x 

 
x 

  
O SAVIÑAO X X X X    X   

ES1212 LAZA  x x x x  x x 
   

ES1214 

CEE (FERROATLÁNTICA CEE) X X X   X     

FADIBON (FERROATLÁNTICA CEE)      X     

DUMBRÍA (FERROATL.DUMBRÍA) x x x   x     

NOIA X X X X    X   

ES1215 RÍO COBO (ALCOA) x     x    X (FH) 

XOVE (ALCOA) x     x    X (FH) 

ES1216 

FRAGA REDONDA (ENDESA AS PONTES) x x x 
 

x x x x 
  

LOUSEIRAS (ENDESA AS PONTES) x x x 
  

x 
 

x 
  

MAGDALENA (ENDESA AS PONTES) x 
 

x x x x x x 
  

MOURENCE (ENDESA AS PONTES) x x x 
  

x 
 

x 
  

CERCEDA (C.T.MEIRAMA) X X X 
  

X 
    

PARAXÓN  (C.T.MEIRAMA) X X X 
  

X 
    

S. VICENTE DE VIGO  (C.T.MEIRAMA) X X X 
   

X X 
  

VILLAGUDÍN (C.T.MEIRAMA) X X X 
  

X 
    

ES1217 

PRAZA PASTORIZA (C.T. SABÓN) 
      

X X 
  

PASTORIZA (REPSOL) (ALCOA) x X X X 
    

X 
 

ARTEIXO (REPSOL) X 
       

X 
 

CENTRO CÍVICO (REPSOL) X X X X 
 

X 
 

X X 
  

Táboa 9. Estacións e contaminantes medidos en Galicia no ano 2012  
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Durante os anos 2011 e 2012, estívose a realizar unha nova zonificación, utilizando modelización e a análise 

estatística dos datos históricos das estacións, o cal nos permitirá ver se a 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. Esta información compleméntase coa obtida nas auditorías realizadas ás estación de control da 

calidade do aire xestionadas polas instalacións industriais.  

En decembro de 2012 comunicóuselles ós titulares das estacións de control da calidade do aire privadas o 

resultado dos estudos de reestruturación das redes industriais realizados polo persoal da Rede, que tras 

analizar tanto o cumprimento dos criterios de macro e microimplantación das estacións de control da 

calidade do aire de titularidade privada, coma os resultados obtidos por cada estación nos últimos cinco 

anos, permitiunos ver, que existen estacións redundantes e que en algúns casos a distribución dos 

contaminantes pola nosa comunidade non se corresponde coa zonificación actual, e polo tanto que existen 

zonas que están sobredimensionadas en canto a número de estacións. A conclusión destes estudios 

conduciu a dúas actuacións distintas. Por unha banda, as instalacións industriais comezaron a 

reestruturación das súas redes, que está previsto que rematen no 2013 e por outra, a Xunta traballa na 

realización dunha nova zonificación, utilizando modelización, a análise estatística dos datos históricos das 

estacións e o resultado da avaliación da calidade do aire dos últimos cinco anos, vixiando especialmente se 

se aparecen zonas novas que non se tiveran en conta coa zonificación actual.  
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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 2012 

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 que 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; coa finalidade de garantir o aceso á información. Durante o ano 2012, o desenrolo do seu 

sistema de Calidade e a experiencia adquirida nos anos anteriores produciu un avance considerable na 

xestión da Rede. 

Cómpre 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; amosando a boa actuación do servizo de mantemento contratado. 

A cabina da estación de Vigo Coia tivo que ser substituída no mes de xaneiro de 2012, e para paliar a falta 

de datos na cidade, situouse a Unidade Móbil Autopropulsada nas instalacións do CETMAR (dende o 16 de 

novembro ó 3 de Xaneiro) e posteriormente no Porto de Vigo (dende o 4 ata o 30 de Xaneiro), mentres se 

procedía á substitución da cabina de Coia. 

A estación de Laza amosa unha porcentaxe de datos inferior á esixida no caso das partículas debido ás 

continuas avarías que imposibilitaron un rexistro continuo dos datos ó longo do ano. No caso do Ozono, a 

baixa porcentaxe de datos se debe á realización dunha campaña de medida indicativa, levada a cabo para 

confirmar os resultados do estudio de macro e microimplantación realizado co fin de avaliar a aptitude da 

zona para realizar o seguimento da AOT40.  

A continuación, preséntanse por parámetros os datos rexistrados na Rede de Calidade do Aire ao longo do 

ano 2012. 
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8.1  Dióxido de Xofre (SO2) 

O Dióxido de Xofre (SO2) 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, a media invernal, as superacións do valor 

límite horario (350 µg/m3) e diario (125 µg/m3)  e a porcentaxe de datos diarios, atendendo aos criterios 

legais: 

 

Zona Nome 
% Datos 
válidos 

Máximo 
horario 

Mínimo 
horario 

Media 
anual 

Superación 
350 horario 

Superación 
125 diario 

Media 
inverno 

ES1201 
Riazor 96% 224 1 6,8 0 0 8,2 

Torre Hércules 93% 30 1 4,9 0 0 5,5 

ES1202 
Ferrol 98% 91 1 3,8 0 0 4,6 

A Cabana 99% 94 3 4,3 0 0 4,4 

ES1203 
Campus 97% 43 1 4,7 0 0 5,1 

San Caetano 100% 89 1 6,9 0 0 5,7 

ES1204 Lugo Fingoi 91% 28 1 11 0 0 13 

ES1205 Ourense 98% 21 1 2,3 0 0 3 

ES1206 Pontevedra 99% 49 1 3,5 0 0 4,3 

ES1207 

Vigo Coia 91% 98 0,01 6,4 0 0 6,5 

Est. 1 ESTE 100% 19 3 3,6 0 0 3,3 

Est. 2 OESTE 100% 12 3 3,2 0 0 3,2 

ES1208 Vilanova 99% 136 0 4,0 0 0 4,4 

ES1210 
O Saviñao 98% 13 0 0,39 0 0 0,55 

Arzúa 96% 56 1 6,4 0 0 7,1 

ES1212 Laza 99% 12 1 1,9 0 0 2,3 

ES1214 

Dumbría 96% 38 3 3,3 0 0 3,3 

Noia 99% 50 0 1,4 0 0 1,6 

Cee 99% 18 3 3,1 0 0 3,1 

ES1215 
Río Cobo 96% 156 3 4 0 0 4,8 

Xove 92% 252 3 6,1 0 0 7 

ES1216 

San Vicente 94% 100 1 4 0 0 4 

Cerceda 96% 100 1 2,6 0 0 2,8 

Paraxón 96% 133 1 5,3 0 0 4,8 

Vilagudín 96% 215 1 3,2 0 0 3,2 

Magdalena 95% 27 3 3,2 0 0 3,2 

Fraga Redonda 99% 45 3 3,4 0 0 3,5 

Louseiras 99% 52 3 3,5 0 0 3,5 

Mourence 99% 27 3 3,8 0 0 4,1 

ES1217 

Arteixo 90% 211 0 3 0 0 2,4 

Pastoriza 83% 879 0 8,1 5 1 7,6 

Centro Cívico 98% 172 0 2,6 0 0 1,5 

 

 
Táboa 10. Resumo dos datos de Dióxido de Xofre rexistrados en Galicia no ano 2012  
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Durante o ano 2012, non se superou en ningunha estación que avalía zona  o limiar de alerta para o SO2, de 

500 μg/m3 durante 3 horas consecutivas. Superouse nunha ocasión na estación de Pastoriza o valor límite 

diario de 125 μg/m3 que se pode superar en tres ocasións ao longo do ano. 

O valor límite horario de 350 μg/m3 que se pode superar ata en 24 ocasións en cada estación ao longo do 

ano, superouse no 2012 en cinco ocasións na estación de Pastoriza, pertencente á rede de control da 

calidade do aire de REPSOL en A Coruña; obténdose un valor de 369 μg/m3 o día 10/08/12 ás 05:00 horas. 

Así mesmo, o día 28/09/12 obtivéronse valores de 497 μg/m3  ás 5:00 horas e  de 593 μg/m3  ás 11:00 horas 

do mesmo día. O 29/09/12 tamén se rexistraron ás 20:00 e ás 21:00 horas, valores de 634 μg/m3 e 879 

μg/m3 respectivamente. Estes valores se corresponden con picos de emisión en funcionamento normal da 

instalación. 

A media anual non está lexislada, pero amósase de xeito informativo, sendo a media máis alta rexistrada a 

da estación de Lugo Fingoi, con 11 μg/m3 e a máis baixa 1,9 μg/m3 rexistrada na estación de Laza. Si está 

lexislada a media invernal (datos rexistrados entre o 1 de outubro e o 31 de marzo), establecida en 20 

μg/m3, que só é de aplicación aos datos obtidos nas estacións orientadas á protección dos ecosistemas 

naturais e da vexetación, é dicir, aquelas situadas a máis de 20 km das aglomeracións ou a máis de 5 km de 

calquera zona edificada, instalación industrial ou estrada.  

Aínda que estes criterios só os cumpren as estaciones da rede EMEP (O Saviñao e Noia), como se pode 

observar na táboa, este valor límite non se supera en ningunha das estacións de Galicia. 

 

 

8.2  Óxidos de Nitróxeno (NOx) 

Considéranse óxidos de nitróxeno a suma, en partes por mil millóns en volume (ppb), de Óxido Nítrico (NO) 

e Dióxido de Nitróxeno (NO2), 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. 

A súa procedencia é variada. Principalmente proceden do tráfico rodado, pero as fontes industriais tamén 

xogan un papel importante, xa que en todo proceso de combustión se producen NOx. No caso das cidades, 

as fontes domésticas e o uso das calefaccións, supoñen outro aporte a ter en conta. 

Os resultados resúmense a continuación atendendo aos criterios legais de avaliación para o contaminante 

lexislado, que é o Dióxido de Nitróxeno (NO2).  

De cara a avaliar a protección da saúde das persoas, presentase a media anual, que non pode superar os 40 

μg/m3, e as superacións do valor límite horario de 200 μg/m3, que non pode ser superado en máis 18 

ocasións por ano civil. Tamén se representan os valores horarios máximos e mínimos rexistrados, así coma 

a porcentaxe de datos válidos acadados en cada estación. 
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Zona Nome % Datos válidos 
Máximo 
horario 

Mínimo 
horario 

Media 
anual 

Superacións 200 
horario 

ES1201 Riazor 96% 149 1 33 0 

ES1202 
A Cabana 95% 76 22 8 0 

Ferrol 96% 73 1 13 0 

ES1203 
Campus 97% 81 1 12 0 

San Caetano 99% 131 1 20 0 

ES1204 Lugo 98% 97 1 15 0 

ES1205 Ourense 97% 145 1 26 0 

ES1206 Pontevedra 99% 158 1 26 0 

ES1207 

Vigo Coia 92% 137 1 25 0 

Est. 1 ESTE 99% 152 2 19 0 

Est. 2 OESTE 94% 154 2 22 0 

ES1208 Vilanova 96% 124 2 6,1 0 

ES1210 
Arzúa 98% 110 1 3,7 0 

O Saviñao 95% 50 0,13 3,7 0 

ES1212 Laza 99% 39 1 7,3 0 

ES1214 

Cee 92% 133 2 6,8 0 

Dumbría 95% 44 2 5,1 0 

Noia 98% 54 0,02 3 0 

ES1216 

San Vicente 97% 79 2 12 0 

Cerceda 94% 83 1 11 0 

Paraxón 97% 63 2 17 0 

Vilagudín 99% 94 2 11 0 

Magdalena 98% 53 2 5,2 0 

Fraga Redonda 96% 55 2 3,8 0 

Mourence 95% 54 2 5,2 0 

Louseiras 99% 39 1 2,6 0 

ES1217 
Pastoriza (R) 82% 124 0 11 0 

Centro Cívico 98% 98 0 14 0 

 

 

Durante o ano 2012 non se superou en ningunha ocasión o limiar de alerta á poboación, establecido en 400 

μg/m3 rexistrados durante 3 horas consecutivas. Tampouco se superou en ningunha das estacións o valor 

límite horario, establecido en 200 μg/m3 e que se pode superar en 18 ocasións en cada ano. 

O valor límite para a media anual, establecido en 40 μg/m3 tampouco se supera en ningunha das estacións 

de Galicia, nin sequera nas estacións urbanas orientadas ao control da calidade do aire das emisións 

procedentes do tráfico rodado, coma son, por exemplo, as de Gómez Franqueira (Ourense), Riazor (A 

Coruña), ou Coia (Vigo), aínda que son as que presentan os valores máis elevados, en contraste coas de O 

Saviñao e Noia, que son estacións de fondo e presentan as medias máis baixas.  

En canto ó nivel crítico de NOx, establecido en 30 μg/m3 de media anual, só é de aplicación para a 

protección dos ecosistemas, polo que só se consideran os datos obtidos polas estacións que cumpren estes 

criterios,  Aplicando os criterios de microimplantación en sentido estrito, só se terían en conta os datos 

obtidos polas estacións de fondo da rede EMEP, xa que deben estar a unha distancia superior a 20 

quilómetros das aglomeracións urbanas ou a máis de cinco quilómetros doutras zonas edificadas, 

instalacións industriais ou estradas. Sabendo das particularidades da dispersión da poboación galega a 

importancia das actividades gandeiras e agrícolas na nosa comunidade, ningunha estación cumpriría  

Táboa 11. Resumo dos datos de Dióxido de Nitróxeno rexistrados en Galicia no ano 2012  
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estritamente estes requirimentos, pero tendo en conta que as Administracións competentes poden 

establecer que un punto de medición estea situado a unha distancia menor, as estacións que en Galicia se 

utilizan para avaliar o cumprimento dos niveis críticos de protección ós ecosistemas e á vexetación 

amósanse na seguinte táboa, podéndose observar que non se acada o valor límite en ningunha delas: 

 

Zona Nome % Datos Válidos Medias 

ES1210 
O Saviñao 95% 3,7 

Arzúa 98% 3,7 

ES1212 Laza 99% 7,3 

ES1214 Noia 98% 3,3 

ES1216 

Magdalena 98% 5,2 

Fraga Redonda 96% 3,8 

Louseiras 99% 2,6 

Mourence 95% 5,2 

ES1217 Centro Cívico 98% 14 

 

 

 

 

8.3  Partículas (PM10 – PM2,5) 

As partículas en suspensión son contaminantes primarios, é dicir, sustancias contaminantes que se verten á 

atmosfera de forma directa dende os focos emisores, puntuais ou difusos, xa sexan de orixe antropoxénico 

ou natural, e que alteran a calidade do aire. 

As PM consisten nunha complexa mestura de partículas sólidas e líquidas de sustancias orgánicas e 

inorgánicas en suspensión no aire. As partículas clasifícanse 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 bronquíolos 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 solos. A composición química e mineralóxica destas 

partículas varía dunha rexión a outra dependendo das características e composición dos solos, pero 

xeralmente está 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 po procedentes 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 (Por exemplo, NaCl ou 

K2SO4). 

Táboa 12. Resumo dos datos de Dióxido de Nitróxeno para a protección dos ecosistemas 
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 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, 

pneumáticos 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 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 

pulverulentos, a estas emisión se lles denominan fuxitivas. Actividades coma a construción, a 

minaría, 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  Partículas PM10 (Fracción Grosa da Materia Particulada) 

Defínense como PM10 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%. 

O método de referencia para avaliar a concentración de PM10 é o método gravimétrico, tal e como se 

establece na Norma UNE-EN ISO 12341:1999. Este método ten a desvantaxe de que unicamente permite 

obter un dato diario, e con varios días de atraso, xa que é necesario realizar a pesada do filtro no 

laboratorio. Por este motivo se empregan os métodos automáticos que proporcionan un dato cada dez 

minutos a tempo real, que permite non só informar á poboación en caso de que se superen ou produzan 

episodios de elevada concentración de contaminantes que poidan afectar á saúde das persoas, senón que a 

resolución horaria permite a identificación de procesos e fontes de emisión con impacto na calidade do 

aire.  

Para poder empregar os métodos automáticos, é imprescindible realizar o cálculo dun factor de corrección 

que se obtén seguindo as indicacións da “Guía para os Estados Membros sobre medidas de PM10 e 

intercomparación co método de referencia”. Tanto esta guía coma os estudos realizados para calcular o 

factor de corrección utilizado en cada técnica de medida automática están á disposición do público para a 

súa consulta na seguinte ligazón: 

http://www.meteogalicia.es/Caire/maisInformesCaire.action/  

Os distintos métodos automáticos empregados para a avaliación de PM10 en aire ambiente en Galicia, 

xunto coa súa abreviatura e o factor de corrección empregado en cada caso, preséntanse na seguinte 

táboa: 

Método  Factor 

Microbalanza M3 F= 0.91 

Absorción beta M1 F= 1.11 

Gravimetría M2 F= 1 

Efecto Scattering O1 F= 1.13 
 

Táboa 13. Métodos e factores de corrección empregados para a medición do PM10   

http://www.meteogalicia.es/Caire/maisInformesCaire.action/
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Os factores de corrección utilizados se calcularon a partir dos estudos realizados polo LMAG, e que están a 

disposición do público en no apartado “Informes” da páxina web: 

http://www.meteogalicia.es/Caire  

A continuación amósanse os resultados obtidos, xa multiplicados polo correspondente factor de corrección 

en cada estación. Amósanse o número de superacións do valor límite diario de 50 µg/m3, (que non se pode 

superar en máis de 35 ocasións ao longo do ano), e a media anual, que non pode superar os 40 µg/m3. 

Amósase tamén a porcentaxe de datos válidos obtidos en cada estación, xunto cos máximos e mínimos 

diarios observados en cada estación ao longo do ano e a técnica de medida empregada en cada unha delas. 

Zona Nome 
Técnica de 

medida 
Nº Sup. VL 

diario 
Media 
anual 

Máx. Diario Min. Diario 
% Datos 
válidos 

ES1201 

Riazor M1 28 27 78 6,3 96% 

A Grela M3 10 22 66 6,3 99% 

Torre de Hércules M1 20 27 113 5,5 93% 

ES1202 
Ferrol M1 9 24 70 7,7 97% 

A Cabana M3 1 15 51 5,9 99% 

ES1203 
Campus M1 1 21 64 5,5 92% 

San Caetano O1 9 18 68 3,8 99% 

ES1204 Lugo M1 3 27 94 17 97% 

ES1205 Ourense M1 0 12 43 1,3 98% 

ES1206 Pontevedra M1 8 22 79 4,1 98% 

ES1207 
Vigo Coia M1 27 36 104 14 77% 

Estación 2 OESTE M1 18 29 71 5,5 92% 

ES1208 Vilanova M3 0 12 34 5 98% 

ES1210 

Arzúa M1 3 18 58 3,5 98% 

O Saviñao 
M2 1 11 65 2 88% 

M3 0 11 36 3,6 96% 

ES1212 Laza O1 1 10 53 1,1 64% 

ES1214 

Cee M3 0 15 38 2,3 99% 

Fadibón M3 0 13 42 3,1 74% 

Noia M2 0 7,9 44 0,5 82% 

Dumbría M3 0 13 37 2,5 98% 

ES1215 
Río Cobo M3 0 12 30 4,8 95% 

Xove M3 0 15 46 4,8 95% 

ES1216 

Fraga Redonda M3 0 10 39 4,8 98% 

Louseiras M3 0 9,8 31 4,6 99% 

Magdalena O1 0 11 41 5,7 99% 

Mourence M3 0 11 31 5 99% 

Cerceda M3 0 13 42 4,1 97% 

Paraxón M3 0 14 47 5,4 97% 

Vilagudín M3 0 12 32 4,2 99% 

ES1217 Centro Cívico M3 0 16 47 3,7 98% 

 

 

En ningunha das estacións da rede se superou nin o valor límite anual, nin o valor límite diario en máis 

ocasións das permitidas pola lexislación vixente. Pódese observar a diferenza dos datos obtidos nas 

Táboa 14. Resumo dos datos de Partículas PM10 rexistrados en Galicia no ano 2012  

http://www.meteogalicia.es/Caire
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estacións de tráfico das cidades cos das estacións rurais, amosándose a importancia que ten a contribución 

do tráfico rodado á calidade do aire ambiente.  

No caso da zona ES1212, avaliada pola estación de Laza, os datos obtidos (64%) foron debidos ás continuas 

avarías do equipo e a imposibilidade da súa substitución. Estes datos utilízanse como medida indicativa, e 

dado que a zona se atopa por debaixo do limiar inferior de avaliación, avalíase por modelización. 

Aínda que o trafico e a industria son as principais contribucións ás PM10 no aire ambiente, sobre todo en 

áreas urbanas, non convén esquecer o aporte das intrusións de po procedentes do Sáhara. A información 

proporcionada como resultado do “Acordo de Encomenda de Xestión entre o Ministerio de Agricultura, 

Alimentación e Medio Ambiente e a Axencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para a 

realización de traballos relacionados co estudio e a avaliación da contaminación atmosférica por material 

particulado e metais en España”, e os descontos aplicados por ditas intrusións, móstranse de seguido: 

 

Data 
O Saviñao Noia 

Desconto Desconto 

24/03/2012 0 28 

26/03/2012 12 0 

11/05/2012 8 13 

12/05/2012 4 20 

13/05/2012 6 0 

17/05/2012 7 2 

01/06/2012 13 14 

27/06/2012 18 10 

28/06/2012 1 1 

26/07/2012 6 13 

08/08/2012 8 

0 09/08/2012 14 

10/08/2012 11 

09/09/2012 11 1 

10/09/2012 7 

0 06/10/2012 5 

07/10/2012 9 

 

 

Na ligazón http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-

del-aire/calidad-del-aire/gestion/anuales.aspx/, da páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 

Medio Ambiente, como resultado do Convenio de colaboración para o estudio da contaminación 

atmosférica por material particulado en suspensión en España entre o citado Ministerio, o Consejo superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) e a Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pódese consultar o 

listado dos episodios naturais de partículas ocorridos durante o ano 2012, así como a xustificación dos 

episodios naturais de transporte de material particulado en suspensión dende o Norte de África. De forma 

adicional, tamén se avalía o impacto de outros tipos de episodios de partículas ademais dos de po mineral 

africano, incluíndo os de trasporte de contaminantes dende Europa central e oriental, os de combustión de 

biomasa en queimas forestais, e os episodios de resuspensión local orixinada por situacións de vento 

intenso, afectando a zonas con escasa vexetación. 

 

Táboa 15. Descontos por aporte de intrusións de partículas saharianas no ano 2012  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/gestion/anuales.aspx/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/gestion/anuales.aspx/
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8.3.2  Partículas PM2,5 (Fracción Fina da Materia Particulada) 

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%. 

O valor obxectivo para a media anual que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2010 é de 25 μg/m3, pero para 

este contaminante actualmente existe unha marxe de tolerancia, que sitúa o valor límite para a media 

anual de 2012 en 27 μg/m3. Amósanse na táboa os resultados obtidos en Galicia para este contaminante en 

2012: 

 

Zona Nome % Datos Válidos 
Máximo 

diario 
Mínimo 
diario 

Media 
Anual 

ES1201 Torre de Hércules 30% 48 8,9 20 

ES1203 San Caetano 99% 48 2,7 12 

ES1207 Estación 1 ESTE 88% 70 6 14 

ES1210 O Saviñao 79% 63 1 7,8 

ES1212 Laza 65% 39 1 5,5 

ES1213 Marín 40% 53 2,3 13 

ES1216 

San Vicente de Vigo 92% 40 2 11 

Magdalena 97% 31 5 8,1 

Fraga Redonda 97% 35 5 7,8 

ES1217 Praza Pastoriza 96% 31 3,1 9,6 

  

 

En Torre de Hércules, realizouse un estudio indicativo para calcular o IME (Índice de exposición media) para 

PM2,5 realizando unha toma de mostras cada tres días, polo que a porcentaxe de datos é inferior ós 

obtidos cos analizadores automáticos. 

Os resultados amosan que en todas as estacións se está lonxe de acadar o valor límite en vigor en 2012, e 

tamén o valor obxectivo. 

 

8.4  Ozono (O3) 

O Ozono é un gas de cor azul pálida, irritante e picante, é relativamente inestable que a temperatura 

ambiente  tende a descompoñerse, sendo un forte oxidante. No aire ambiente xérase de forma natural 

durante as tormentas, e tamén se pode observar ozono estratosférico descendente. Mediante unha 

complexa serie de reaccións químicas de contaminantes primarios (precursores), como son os COVs 

(compostos orgánicos volátiles) dióxido de nitróxeno (NO2) e en presenza de luz solar (a radiación 

ultravioleta actúa como catalizador da reacción fotoquímica) tamén se produce Ozono, que pode 

converterse nun problema, posto que en elevadas concentracións pode provocar danos na saúde humana e 

na vexetación. 

As principais fontes de liberación de COVs son a queima de combustibles e a evaporación de disolventes, 

pinturas e outros produtos de limpeza, aínda que tamén se liberan de forma natural nas plantas. 

Táboa 16. Resumo dos datos de Partículas PM2,5 rexistrados en Galicia no ano 2012  
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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 no ano 2012 e na media dos tres últimos anos, ademais do 

número de superacións dos limiares de información e alerta á poboación, e a porcentaxe de datos obtida 

en cada estación: 

 

Zona Nome 
Sup. VO 

octohorario 
2012 

Sup. VO 
octohorario 
2010-2012 

Media 
Anual 

Sup. Limiar 
Información 

(180) 

Sup. Limiar 
Alerta 
(240) 

% Datos 
Válidos 

ES1201 
Riazor 0 1 34 0 0 97% 

Torre  0 0 16 0 0 93% 

ES1202 
A Cabana 7 13 60 0 0 93% 

Ferrol 7 1 52 0 0 98% 

ES1203 
Campus 3 8 50 0 0 96% 

San Caetano 7 9 52 0 0 97% 

ES1204 Lugo 4 6 51 0 0 93% 

ES1205 Ourense 5 2 38 0 0 98% 

ES1206 Pontevedra 0 2 39 0 0 99% 

ES1207 
Vigo Coia 4 3 45 0 0 91% 

OESTE Est. 2 6 8 52 0 0 99% 

ES1210 
Arzúa 2 2 50 0 0 98% 

O Saviñao 3 2 66 0 0 98% 

ES1214 Noia 32 28 86 1 0 97% 

ES1216 

Fraga Redonda 5 9 60 0 0 98% 

Louseiras 17 19 73 0 0 99% 

Magdalena 8 12 57 0 0 96% 

Mourence 11 9 56 0 0 99% 

San Vicente 1 2 53 0 0 95% 

ES1217 
Centro Cívico 1 6 43 0 0 93% 

Plaza Pastoriza 3 2 49 0 0 96% 

 

 

Para o Ozono, o valor obxectivo para a protección da saúde humana establece que a máxima diaria das 

medias móbiles octohorarias de 120 μg/m3 non se pode superar en máis de 25 días por cada ano civil de 

media nun período de 3 anos.  

Este valor obxectivo entrou en vigor no ano 2012 cos datos obtidos no trienio 2010-2012. Tal e como se 

amosa na táboa, rexistráronse superacións deste valor en 2012 en todas as estacións, agás na de Torre de 

Hércules, e sempre nos meses comprendidos entre maio e setembro. Se observamos a media dos tres 

últimos anos, vemos que en ningunha das estacións, agás en Noia, se superou o valor da media móbil 

octohoraria en máis de 25 ocasións de media nos tres últimos anos.Rexistrouse tan só unha superación do 

valor limiar de información á poboación (180 μg/m3 nunha hora) na estación de fondo en Noia. A 

comunicación da superación deste valor limiar non corresponde á Xunta, que non dispón da información a 

tempo real destas estacións, senón á EMEP, responsable da súa xestión. 

O limiar de alerta á poboación (240 μg/m3 nunha hora) non se superou en ningunha ocasión en ningunha 

das estacións de Galicia. 

 

Táboa 17. Resumo dos datos de Ozono rexistrados en Galicia no ano 2012  
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O valor obxectivo para a protección da vexetación é o AOT40, calculado a partires dos valores horarios de 

maio a xuño e que non pode superar os 18.000 [μg/m3]xh nunha media de cinco anos, comezando cos 

datos obtidos o 1 de xaneiro de 2012. O valor da AOT40, acrónimo de “Accumulates Ozone Exposure over a 

thereshold of 40 Part Per Billion”, exprésase en [μg/m3]xh, sendo a suma da diferenza entre as 

concentración horarias superiores a 80 μg/m3, equivalente a 40 nmol/mol ou 40 partes por mil millóns en 

volume e 80 μg/m3 ao longo dun período dado utilizando unicamente os valores horarios medidos entre as 

8:00 e as 20:00 horas de cada día (hora central europea). Na seguinte táboa amósanse os valores de AOT40 

para as estacións galegas, podendo observar que o valor obxectivo non se supera en ningunha delas: 

 

Zona Estación AOT40 5 anos 

ES1201 
A Coruña - Riazor 478 

A Coruña - Torre de Hércules 3444 

ES1202 
Ferrol 1956 

A Cabana 10956 

ES1203 
Santiago Campus 5235 

Santiago San Caetano 5562 

ES1204 Lugo 4769 

ES1205 Ourense 2867 

ES1206 Pontevedra 2652 

ES1207 
Vigo Coia 3540 

Estación 2 OESTE 9794 

ES1208 Vilanova 3727 

ES1210 O Saviñao 3977 

ES1213 Marín 6684 

ES1214 Noia 9024 

ES1216 

Fraga Redonda 3570 

Louseiras 7134 

Magdalena 6269 

Mourence 4740 

San Vicente de Vigo 1386 

ES1217 
Plaza Pastoriza 2098 

Centro Cívico 4658 

 

 

 

 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. 

A lexislación vixente establece que a máxima diaria para as medias móbiles octohorarias non pode superar 

os 10 mg/m3. A concentración máxima das medias móbiles octohorarias correspondentes a un día, se 

escollerá examinando as medias móbiles de oito horas, calculadas a partir de datos horarios e que se 

actualizarán cada hora. Cada media octohoraria así calculada atribuirase ó día no que remate o período, é 

dicir, o primeiro período de cálculo para calquera día dado será o período que comece ás 17:00 da véspera 

e remate á 1:00 dese día; o ultimo período de cálculo para calquera día dado será o que transcorra entre as 

Táboa 18. Valores de AOT40 rexistrados nas estacións galegas  
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16:00 e as 24:00 dese día. A media anual obtida en cada estación, a porcentaxe de datos válidos e os 

máximos e mínimos octohorarios de cada unha reflíctense na seguinte táboa, onde se pode observar que 

en todas as estacións os valores rexistrados están moi lonxe de acadar o valor límite: 

 

Zona Estación 
Mínimo 

Octohorario 
Máximo 

Octohorario 
Media Anual 

% Datos 
Válidos 

ES1201 
A Coruña – Riazor 0,1 1,8 0,29 95% 

A Coruña – Torre de Hércules 0,1 4,8 0,28 92% 

ES1202 Ferrol 0,1 1,6 0,37 97% 

ES1203 
Santiago Campus 0,1 0,6 0,13 96% 

Santiago San Caetano 0,1 2,2 0,53 98% 

ES1204 Lugo 0,1 1,5 0,26 97% 

ES1205 Ourense 0,1 0,9 0,32 97% 

ES1206 Pontevedra 0,1 2,1 0,5 98% 

ES1207 Vigo Coia 0,1 22 0,38 34% 

ES1216 
Fraga Redonda 0,1 0,5 0,12 94% 

Magdalena 0,1 0,4 0,11 94% 

 

 

 

8.6  Sulfuro de Hidróxeno (SH2) 

O Sulfuro de Hidróxeno a temperatura ambiente é un gas incoloro, inflamable, cun cheiro semellante ó dos 

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 á 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 olfactiva. 

Na seguinte táboa expóñense os resultados obtidos polas estacións que miden a concentración deste 

contaminante en Galicia: 

 

Zona Estación Superacións VL 24 horas Media Anual % Datos Válidos 

ES1206 Areeiro 0 1,4 95% 

ES1213 Campelo 0 1,2 87% 

ES1217 

A Pastoriza 0 1,3 39% 

Arteixo 0 1,8 90% 

Centro Cívico 0 0,74 39% 
 

 

 

En ningunha das estacións se superou o valor límite para a media diaria, establecida en 40 μg/m3. Aínda 

que a media anual non é un valor que estea lexislado, amósase a xeito orientador, observándose que é moi 

baixa en todas elas. 

 

Táboa 19. Resumo dos datos de Monóxido de Carbono rexistrados en Galicia no ano 2012  

Táboa 20. Resumo dos datos de Sulfuro de Hidróxeno rexistrados en Galicia no ano 2012  
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8.7  Fluoruro de Hidróxeno (FH) 

O Fluoruro de Hidróxeno (FH) é un gas ou un líquido incoloro, xerado de gases moi fortes, que se disolve en 

auga con facilidade. Trátase dunha substancia irritante, corrosiva e tóxica. Na pel produce queimaduras moi 

dolorosas que curan moi mal. Este composto utilízase en química para a obtención de compostos orgánicos 

fluorados, como catalizador en petroquímica, para obter criolita (Na3AlF6) artificial que se utiliza na 

obtención do aluminio, fluoruros inorgánicos coma o hexafluoruro de uranio (UF6) e ás veces coma 

disolvente. 

Os lugares onde se podería chegar a respira altos niveis de fluoruro son as áreas próximas a centrais 

eléctricas que funcionan a carbón ou preto das industrias relacionada co fluoruro (coma a fundición de 

aluminio ou as fábricas de fertilizante con fósforo) ou as áreas próximas ós sitios de eliminación de residuos 

perigosos. 

Os datos obtidos na rede de control da calidade do aire son os seguintes: 

 

Zona Estación Superacións VL 24 horas Media Anual % Datos Válidos 

ES1201 A Grela  0 0,21 96% 

ES1215 

Río Cobo 0 0,087 83% 

Burela 0 0,086 83% 

Xove 0 0,084 84% 

ES1217 Pastoriza 0 0,21 80% 
 

 

 

En ningunha das estacións se superou o valor limite diario, establecido en 10 μg/m3. A media anual non 

está lexislada, pero amósase de xeito orientador, observándose que é moi baixa, cos analizadores medindo 

por debaixo do seu límite de cuantificación durante todo o 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táboa 21. Resumo dos datos de Fluoruro de Hidróxeno rexistrados en Galicia no ano 2012  
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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 normalizadas. 

 Débense cumprir os criterios comúns para a situación e o número mínimo de estacións. 

Para coñecer o número de estación 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: 

 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. 

O procedemento de avaliación comeza en marzo, xa que antes do 31 se deben enviar ó Ministerio de 

Agriculura, Medio Ambiente e Alimentación (MAGRAMA) os ficheiros de datos validados das estacións que 

avalían zonas, xunto coa información correspondente a cada estación (situación, técnicas de medida 

utilizadas, zona...). O MAGRAMA 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 demos o visto e 

prace. Despois do verán, elaboramos o informe no formato EoI cos resultados estatísticos obtidos, e que 

logo enviamos ao MAGRAMA, 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. Cos datos obtidos en 2012, 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  
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de avaliación ou por debaixo do limiar inferior de avaliación, tendo que tomar distintas medidas nos 

diversos escenarios. 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 

proporcionada polo CIEMAT a través do MAGRAMA. 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  Dióxido de Xofre (SO2) 

Os limiares de avaliación son os seguintes: 

SO2 Protección á saúde Protección á vexetación 

Limiar Superior de 
Avaliación 

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

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

Limiar Inferior de 
Avaliación 

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

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

 

Con respecto á protección da saúde, analizamos os datos obtidos e tratados estatisticamente en función 

dos limiares e pasamos a representalos na seguinte táboa: 

Zona Estación 
Nº Sup. 

125 diario 
Nº Sup. 75 

diario 
Nº Sup. 50 

diario 
>LSA LSA - LIA <LIA 

Avaliación 
da zona 

ES1201 
A Coruña - Riazor 0 0 4   y <LIA 

A Coruña - Torre 0 0 0   y <LIA 

ES1202 
Ferrol 0 0 0   y <LIA 

A Cabana 0 0 0   y <LIA 

ES1203 
Campus 0 0 0   y <LIA 

San Caetano 0 0 0   y <LIA 

ES1204 Lugo 0 0 0   y <LIA 

ES1205 Ourense 0 0 0   y <LIA 

ES1206 Pontevedra 0 0 0   y <LIA 

ES1207 

Vigo - Coia 0 0 0   y <LIA 

Est. 1 ESTE 0 0 0   y <LIA 

Est. 2 OESTE 0 0 0   y <LIA 

ES1208 Vilanova 0 0 0   y <LIA 

ES1210 
O Saviñao 0 0 0   y <LIA 

Arzúa 0 0 0   y <LIA 

ES1212 Laza 0 0 0   y <LIA 

ES1214 

Dumbría 0 0 0   y <LIA 

Noia 0 0 0   y <LIA 

Cee 0 0 0   y <LIA 

ES1215 
Río Cobo 0 0 0   y <LIA 

Xove 0 0 0   y <LIA  

ES1216 

San Vicente 0 1 1   y <LIA 

Cerceda 0 0 0   y <LIA 

Paraxón 0 0 0   y <LIA 

Vilagudín 0 0 0   y <LIA 

Magdalena 0 0 0   y <LIA 

Fraga Redonda 0 0 0   y <LIA 
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Louseiras 0 0 0   y <LIA 

Mourence 0 0 0   y <LIA 

ES1217 

Arteixo 0 0 1   y <LIA 

Pastoriza 1 2 2   y <LIA 

Centro Cívico 0 0 1   y <LIA 

 

 

Ningunha das zonas de Galicia superaron os valores límite de protección á saúde humana permitidos para o 

SO2, atopándose todas elas, ademais, por debaixo do limiar inferior de avaliación.  

Con respecto á protección da vexetación, tamén analizamos os datos obtidos e tratados estatisticamente 

en función dos limiares e representámolos na seguinte táboa: 

Zona Estación 
Media 

Invernal 
>LSA 

(12 µg/m3) 
LSA-LIA 

(12-8 µg/m3) 
<LIA 

(<8 µg/m3) 
Avaliación 

da zona 

ES1201 
A Coruña - Riazor 8,2  y  LSA-LIA 

A Coruña - Torre  5,5   y <LIA 

ES1202 
Ferrol 4,6   y <LIA 

A Cabana 4,4   y <LIA 

ES1203 
Campus 5,1   y <LIA 

San Caetano 5,7   y <LIA 

ES1204 Lugo 13 y   >LSA 

ES1205 Ourense 3   y <LIA 

ES1206 Pontevedra 4,3   y <LIA 

ES1207 

Vigo Coia 6,5   y <LIA 

Estación 1 ESTE 3,3   y <LIA 

Estación 2 OESTE 3,2   y <LIA 

ES1208 Vilanova 4,4   y <LIA 

ES1210 
O Saviñao 0,55   y <LIA 

Arzúa 7,1   y <LIA 

ES1211 -- --   m <LIA 

ES1212 Laza 2,3   y <LIA 

ES1213 -- --   m <LIA 

ES1214 

Dumbría 3,3   y <LIA 

Noia 1,6   y <LIA 

Cée 3,1   y <LIA 

ES1215 
Río Cobo 4,8   y <LIA 

Xove 7   y <LIA 

ES1216 

San Vicente de Vigo 4   y <LIA 

Cerceda 2,8   y <LIA 

Paraxón 4,8   y <LIA 

Vilagudín 3,2   y <LIA 

Magdalena 3,2   y <LIA 

Fraga Redonda 3,5   y <LIA 

Louseiras 3,5   y <LIA 

Mourence 4,1   y <LIA 

ES1217 

Arteixo 2,4   y <LIA 

Pastoriza 7,6   y <LIA 

Centro Cívico 1,5   y <LIA 

 

Táboa 22. Avaliación dos datos de O3 obtidos no 2012 para a protección da saúde humana 

Táboa 23. Avaliación dos datos de O3 obtidos no 2012 para a protección dos ecosistemas 
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En ningunha das zonas de Galicia se superaron os valores límite de protección á vexetación permitidos para 

o SO2, atopándose, a meirande parte delas, por debaixo do limiar superior de avaliación. As zonas ES1201 

(A Coruña) e ES1204 (Lugo), atópanse entre o limiar superior e o limiar inferior de avaliación para a 

protección á vexetación, xa que en ambos casos a media invernal para este contaminante é superior a 8 

µg/m3 (datos recollidos entre do 1 de outubro ó 31 do marzal). Cómpre ter en conta que este limiar só é de 

aplicación as estacións de medición que cumpran as condicións indicadas no apartado II.b do anexo III do 

RD 102/2011 (sombreadas en verde na Táboa 23) 

 

9.2  Dióxido de Nitróxeno (NO2) 

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

NO2 
VL horario para a protección da 

saúde humana (NO2) 

VL anual para a 
protección da 
saúde humana 

(NO2) 

Nivel crítico para a protección 
da vexetación e dos 

ecosistemas 

Limiar Superior 
de Avaliación 

70% do VL (140 µg/m3 que non 
poderán superarse en máis de 18 

ocasións por ano civil) 

80% do VL (32 
µg/m3) 

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

Limiar Inferior 
de Avaliación 

50% do VL (100 µg/m3 que non 
poderán superarse en máis de 18 

ocasións por ano civil) 

65% do VL (26 
µg/m3) 

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

 

Os resultados da avaliación por zonas para este contaminante, unha vez realizado o tratamento estatístico 

dos datos, represéntase na seguinte táboa: 

Zona Estación 
Sup. 200 

µg/m3 
en 1h 

Sup. 
140 

µg/m3 
en 1h 

Sup. 100 
µg/m3 en 

1h 

Media 
Anual 

>LSA 
(32 

µg/m3) 

LSA-LIA 
(32-26 
µg/m3) 

<LIA 
(<26 

µg/m3) 

Avaliación 
zona 

ES1201 Riazor 0 5 124 33 y   >LSA 

ES1202 
Ferrol 0 0 0 13   y <LIA 

A Cabana 0 0 0 8   y <LIA 

ES1203 
Campus 0 0 0 12   y <LIA 

S. Caetano 0 0 20 20   y <LIA 

ES1204 Lugo 0 0 0 15   y <LIA 

ES1205 Ourense 0 1 12 25   y <LIA 

ES1206 Pontevedra 0 2 28 26   y <LIA 

ES1207 

Vigo Coia 0 0 32 25   y <LIA 

Est.1 ESTE 0 3 12 19   y <LIA 

Est.2 OESTE 0 2 51 22   y <LIA 

ES1208 Vilanova 0 0 2 6,1   y <LIA 

ES1210 
O Saviñao 0 0 0 3,7   y <LIA 

Arzúa 0 0 1 3,7   y <LIA 

ES1211 --       m <LIA 

ES1212 Laza 0 0 0 7,3   y <LIA 

ES1213 Marín 0 0 0 12   y <LIA 

ES1214 
Cee 0 0 2 6,8   y <LIA 

Dumbría 0 0 0 5,2   y <LIA 
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Noia 0 0 0 3   y <LIA 

ES1215 --       m <LIA 

ES1216 

San Vicente 0 0 0 12   y <LIA 

Cerceda 0 0 0 11   y <LIA 

Paraxón 0 0 0 17   y <LIA 

Vilagudín 0 0 0 11   y <LIA 

Magdalena 0 0 0 5,2   y <LIA 

F. Redonda 0 0 0 3,8   y <LIA 

Mourence 0 0 0 5,2   y <LIA 

Louseiras 0 0 0 2,5   y <LIA 

ES1217 
Pastoriza 0 0 7 11   y <LIA 

Centro Cívico 0 0 0 14   y <LIA 

 

 

No caso do NO2, non se superaron os valores límite establecidos para a protección da saúde das persoas, xa 

que non se supera en ningunha ocasión o valor límite horario de 200 µg/m3 que só se pode exceder en 18 

ocasións ao longo do ano, nin se supera a media anual de 40 µg/m3 en ningunha das zonas de Galicia.  

A zona 1201 (A Coruña) sitúase por enriba do limiar superior de avaliación, xa que con 33 µg/m3 de media 

anual na estación de Riazor, supera os 32 µg/m3 establecidos como limiar superior de avaliación e en 5 

ocasións o valor horario para o limiar superior de 140 µg/m3.  

A zona ES1201 (A Coruña) sitúase por enriba do limiar superior de avaliación, xa que, a media anual de de 

33 µg/m3 e as 5 superacións do valor do limiar horario da estación de Riazor superan os valores de 

referencia da táboa anterior. 

A zona ES1206 (Pontevedra) atópase entre o limiar inferior e o limiar superior de avaliación, xa que se 

superou en 28 ocasións o valor de 100 µg/m3 nunha hora (para estar por debaixo do limiar inferior non se 

pode superar este valor en mais de 18 ocasións), pero o valor de 140 µg/m3 nunha hora só se supera en 2 

ocasións (para estar por enriba do limiar superior, débese superar en máis de 18 ocasións ao ano). O resto 

de zonas de Galicia atópanse por debaixo do limiar inferior de avaliación. 

 

9.3  Partículas (PM10 – PM2,5) 

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: 

PM10 – PM2,5 Media diaria de PM10 Media anual de PM10 Media anual de PM2,5 

Limiar 
Superior de 
Avaliación 

70% do VL (35 µg/m3 que non poderán 
superarse en máis de 35 ocasións por 

ano civil) 

70% do VL 
(28 µg/m3) 

70% do VL 
(17 µg/m3) 

Limiar Inferior 
de Avaliación 

50% do VL (25 µg/m3 que non poderán 
superarse en máis de 35 ocasións por 

ano civil) 

50% do VL 
(20 µg/m3) 

50% do VL 
(12 µg/m3) 

 

Unha vez analizados os datos correspondentes á fracción PM10, na seguinte táboa pasan a representarse os 

resultados da avaliación: 

Táboa 24. Avaliación dos datos de NO2 obtidos no 2012 para a protección da saúde humana e os ecosistemas 



 
 76 

 

Zona Estación 
Sup. 50 
Diario 

Sup. 35 
Diario 

Sup. 25 
Diario 

Media 
Anual 

>LSA  
(>28 µg/m

3
) 

LSA-LIA  
(28-20 µg/m

3
) 

<LIA 
 (<20 µg/m

3
) 

Avaliación      
Zona 

ES1201 

Riazor 28 69 155 27  y  LSA-LIA 

Torre 20 77 147 27  y  LSA-LIA 

A Grela 10 43 102 22  y  LSA-LIA 

ES1202 
Ferrol 9 47 113 24  y  LSA-LIA 

A Cabana 1 1 25 15   y <LIA 

ES1203 
Campus 1 8 109 21  y  LSA-LIA 

San Caetano 9 32 69 18  y  <LIA 

ES1204 Lugo 3 24 163 27  y  LSA-LIA 

ES1205 Ourense 0 6 19 12   y <LIA 

ES1206 Pontevedra 8 46 101 22  y  LSA-LIA 

ES1207 
Vigo Coia 27 114 255 36 y   >LSA 

Est.2 OESTE 18 81 168 29 y   >LSA 

ES1208 Vilanova 0 0 5 12   y <LIA 

ES1210 
O Saviñao 

0 1 10 11   y <LIA 

1 4 15 11   y <LIA 

Arzúa 3 28 60 18   y <LIA 

ES1212 Laza 1 4 13 10   y <LIA 

ES1213 Marín 0 0 0 11   y <LIA 

ES1214 

Dumbría 0 1 15 13   y <LIA 

Fadibón 0 3 15 14   y <LIA 

Noia 0 3 7 7,9   y <LIA 

Cee 0 3 31 15   y <LIA 

ES1215 
Río Cobo 0 0 12 12   y <LIA 

Xove 0 3 26 15   y <LIA 

ES1216 

Cerceda 0 2 18 13   y <LIA 

Paraxón 0 1 10 14   y <LIA 

Vilagudín 0 0 11 12   y <LIA 

Magdalena 0 3 19 11   y <LIA 

F. Redonda 0 1 4 10   y <LIA 

Louseiras 0 0 4 9,8   y <LIA 

Mourence 0 0 2 11   y <LIA 

C. Cívico 0 9 47 16   y <LIA 

  

 

En ningunha das zonas de Galicia se supera o valor límite anual de PM10, establecido en 40 µg/m3, nin se 

superan máis de 35 días o valor límite para a media diaria establecida en 50 µg/m3. 

A zona ES1207 (Vigo) superou o limiar superior de avaliación,  28 µg/m3 de media anual. Na estación 

urbana de Vigo Coia rexistrouse unha media de 36 µg/m3 e na Estación 2 OESTE de PSA Peugeot Citroën 

obtívose unha media de 29 µg/m3.   

Entre o limiar superior e o inferior de avaliación atópanse as zonas ES1201 (A Coruña), ES1202 (Ferrol), 

ES1203 (Santiago de Compostela), ES1204 (Lugo) e ES1205 (Pontevedra).O resto das zonas atopáronse por 

debaixo do limiar inferior de avaliación, xa que a media anual é inferior ós 20 µg/m3. 

Estes resultados da avaliación para as partículas PM10  teñen en conta os descontos aplicables por episodios 

de alta concentración de partículas por intrusión de masas de aire de orixe africano.  

Táboa 25. Avaliación dos datos de PM10 obtidos no 2012 para a protección da saúde  
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Repítese a análise para os datos obtidos para PM2,5, e amósase na seguinte táboa: 

Zona Estación 
Media 
Anual 

>LSA (>17 
µg/m3) 

LSA-LIA (17-
12 µg/m3) 

<LIA (<12 
µg/m3) 

Avaliación 
zona 

ES1201 A Coruña - Torre 20 y   >LSA 

ES1202 --    m <LIA 

ES1203 San Caetano 13  y  LSA-LIA 

ES1204 --    m <LIA 

ES1205 --    m <LIA 

ES1206 --    m <LIA 

ES1207 Est. 1 ESTE 14  y  LSA-LIA 

ES1208 --    m <LIA 

ES1210 O Saviñao 7,8   Y <LIA 

ES1211 --    m <LIA 

ES1212 Laza 5,5   y LSA-LIA 

ES1213 Marín 13  y  <LIA 

ES1214 --    m <LIA 

ES1215 --    m <LIA 

ES1216 

Magdalena 8,1   y <LIA 

Fraga Redonda 7,8   y <LIA 

S. Vicente 11   y <LIA 

ES1217 Praza Pastoriza 9,6   y <LIA 

 

 

En ningunha das zonas de Galicia se supera a marxe de tolerancia en vigor en 2012, establecido en 28 

µg/m3, nin tampouco o valor obxectivo de 25 µg/m3 que entrará en vigor coma valor límite o 1 de xaneiro 

de 2015. 

As zonas ES1207 (Vigo), ES1203 (Santiago) e ES1213 (Rías Baixas) atópanse entre o limiar superior e o limiar 

inferior de avaliación, xa que as medias anuais obtidas nas estacións que avalían estas zonas se atopan 

entre 17 e 12 µg/m3.  

O resto de zonas de Galicia atópanse por debaixo do limiar inferior de avaliación, xa que a media anual é 

inferior a 12 µg/m3 

 

9.4  Monóxido de Carbono (CO) 

Os limiares superior e inferior de avaliación para a protección da saúde de monóxido de carbono (CO) 

amósanse na seguinte táboa: 

CO Promedio de períodos de 8 horas 

Limiar Superior de Avaliación 70% do VL (7 mg/m3) 

Limiar Inferior de Avaliación 50% do VL (5 mg/m3) 

 

 

Realízase a análise dos datos obtidos para CO, e amósanse na seguinte táboa: 

Táboa 26. Avaliación dos datos de PM2,5  obtidos no 2012 para a protección da saúde  
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Zona Estación 
Máx. 

Octohorario 
>LSA 

(>7mg/m3) 
LSA-LIA 

(7-5mg/m3) 
<LIA 

(<5mg/m3) 
Avaliación 

zona 

ES1201 
Riazor 1,8   y <LIA 

Torre 4,8   y <LIA 

ES1202 Ferrol 1,6   y <LIA 

ES1203 
Campus 0,6   y <LIA 

San Caetano 2,2   y <LIA 

ES1204 Lugo 1,5   y <LIA 

ES1205 Ourense 0,9   y <LIA 

ES1206 Pontevedra 2,1   y <LIA 

ES1207 Vigo Coia 22   y <LIA 

ES1208 --    m <LIA 

ES1210 --    m <LIA 

ES1211 --    m <LIA 

ES1212 --    m <LIA 

ES1213 --    m <LIA 

ES1214 --    m <LIA 

ES1215 --    m <LIA 

ES1216 
Magdalena 0,4   y <LIA 

Fraga Redonda 0,5   y <LIA 

ES1217 --    m <LIA 

 

No caso do CO, en ningunha das zonas se supera o valor límite, establecido en 10 mg/m3 para a máxima das 

medias móbiles octohorarias. De feito, todas as zonas de Galicia se atopan por debaixo do limiar inferior de 

avaliación, xa que en ningún caso se supera o valor de 5 mg/m3 para a máxima das medias móbiles 

octohorarias. 

 

9.5  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 tres anos para a 

protección da saúde. Os datos correspondentes a 2010 serán os primeiros que se empregarán 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 media nun 

período de 3 anos.  

O máximo das medias móbiles octohorarias acádase examinado medias móbiles de oito horas, calculados a 

partir de datos horarios e actualizados cada hora.  

Na seguinte táboa móstrase o número de superacións do valor obxectivo medio entre os anos 2010 e 2012, 

os anos empregados para realizar a avaliación (en función da dispoñibilidade de datos) e si se supera ou 

non o valor obxectivo que entrará en vigor en 2012 coa avaliación da media do trienio 2010-2012: 

 

 

 

 

Táboa 27. Avaliación dos datos de CO  obtidos no 2012 para a protección da saúde  
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Zona Estación 
Superacións 

VO 
Octohorario 

Anos usados para a media >VO <VO 
Avaliación 

zona 

ES1201 
Riazor 1 2010, 2011, 2012  y <VO 

Torre de Hércules 0 2011, 2012  y <VO 

ES1202 
Ferrol 1 2010, 2011, 2012  y <VO 

A Cabana 13 2011, 2012  y <VO 

ES1203 
Campus 8 2010, 2011, 2012  y <VO 

San Caetano 9 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1204 Lugo 6 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1205 Ourense 2 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1206 Pontevedra 2 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1207 
Vigo Coia 3 2010, 2011, 2012  y <VO 

Estación 2 OESTE 8 2011, 2012  y <VO 

ES1208 Vilanova 9 2010  y <VO 

ES1210 
Arzúa 2 2012  y <VO 

O Saviñao 2 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1211 --    m <VO 

ES1212 --    m <VO 

ES1213 Marín 9 2011  y <VO 

ES1214 Noia 28 2010, 2011, 2012 y  >VO 

ES1215 --    m <VO 

ES1216 

Fraga Redonda 9 2010, 2011, 2012  y <VO 

Louseiras 19 2010, 2011, 2012  y <VO 

Magdalena 12 2010, 2011, 2012  y <VO 

Mourence 9 2010, 2011, 2012  y <VO 

San Vicente de Vigo 2 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1217 
Praza Pastoriza 2 2011, 2012  y <VO 

Centro Cívico 6 2010, 2011, 2012  y <VO 

 

 

Na táboa observamos que unicamente se supera o valor obxectivo na estación Noia, pertencente á Rede 

EMEP. Polo demais, non se supera o valor obxectivo en ningunha das zonas de Galicia, aínda que si se 

producen superacións puntuais en case todas as estacións. 

Para a protección dos ecosistemas, o valor obxectivo avalíase en períodos medios de 5 anos, empregando 

para este último caso a AOT40, calculada a partires dos valores horarios dos meses de maio a xuño, e que 

non poderá superar os 18.000 µg/m3xh. 

Coma se pode observar na seguinte táboa, e cos datos dispoñibles ata o momento, non se supera o valor 

obxectivo de protección á vexetación en ningunha das zonas de Galicia. 

 

 

 

 

 

Táboa 28. Avaliación do Valor Obxectivo de O3 cos obtidos entre os anos 2010 - 2012 para a protección da saúde 
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Zona Estación 
Sup. VO 

Octohorario 
Anos usados para a media >VO <VO 

Avaliación 
zona 

ES1201 
Riazor 478 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Torre de Hércules 3444 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1202 
Ferrol 1956 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

A Cabana 10956 2011  y <VO 

ES1203 
Campus 5235 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

San Caetano 5562 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1204 Lugo 4769 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1205 Ourense 2867 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1206 Pontevedra 2652 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1207 
Vigo Coia 3540 2010, 2011, 2012  y <VO 

Estación 2 OESTE 9794 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1208 Vilanova 3727 2008, 2009, 2010  y <VO 

ES1210 
Arzúa 1392 2012  y <VO 

O Saviñao 3977 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1211 --    m <VO 

ES1212 --    m <VO 

ES1213 Marín 6684 2011  y <VO 

ES1214 Noia 9024 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1215 --    m <VO 

ES1216 

Fraga Redonda 3570 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Louseiras 7134 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Magdalena 6269 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Mourence 4740 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

S. Vicente de Vigo 1386 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1217 
Praza Pastoriza 2098 2011, 2012  y <VO 

Centro Cívico 4658 2008, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Táboa 29. Avaliación do Valor Obxectivo de O3 cos datos obtidos entre os anos 2010 - 2012 para a protección dos ecosistemas 
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10.   GARANTÍA DE CALIDADE DA INFORMACIÓN OBTIDA 

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, aínda que hoxe en día trátase dun requirimento obrigatorio para os xestores de redes de 

control da calidade do aire. 

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 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 medidas necesarias 

para garantir tanto o cumprimento normativo ambiental como as expectativas dos cidadáns, e do público 

en xeral, en canto á calidade dos servizos prestados.  

O Real Decreto 102/2011, relativo á mellora da calidade do aire, establece no Apartado III do Anexo V, 

Garantía de calidade da avaliación da calidade do aire ambiente, “co fin de asegurar a exactitude das 

medicións e o cumprimento dos obxectivos de calidade dos datos fixados no apartado I, as autoridades e 

organismos competentes deberán garantir a trazabilidade de todas as medicións efectuadas en relación 

coa avaliación da calidade do aire ambiente en virtude dos artigos 6, 8 e 10 de conformidade cos requisitos 

establecidos no punto 5.6.2.2 da nora UNE-EN ISO/IEC 17025, asegurarse de que as institucións 

responsables do funcionamento das redes e das estacións individuais dispoñan dun sistema de garantía e 

control da calidade que inclúa un mantemento periódico dirixido a asegurar a exactitude dos instrumentos  



 
 82 

 

de medición, e asegurar o establecemento dun proceso de garantía e control da calidade para as 

actividades de compilación e comunicación de datos e a participación activa das institucións designadas 

para esa tarefa nos programas afíns de garantía da calidade da Comunidade”. Polo que, na data de entrada 

en vigor deste Real Decreto, Galicia xa contaba cos novos requisitos establecidos para a garantía da 

calidade dos datos obtidos polas redes de vixilancia da calidade do aire. 

Ademais de asegurar o cumprimento dos requisitos legais, este é un sistema especialmente útil para ter un 

control estrito 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 

medidas 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 e están baseadas nas normas de referencia que se 

especifican no Anexo VII do RD 102/2011, 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 e cumpríndose os criterios de aceptación.  

Faise un seguimento exhaustivo da porcentaxe de datos recollidos 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, pois a efectos legais está establecido que deben ser como mínimo o 90% de datos válidos, excluíndo 

os que se perden polas operacións de calibración, verificación e mantemento dos equipos. 

A comezos de ano establécense uns obxectivos e metas de calidade, e ó 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. 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. 
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11.   DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN 

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 facilmente 

interpretable polos cidadáns.  

A culminación da incorporación dos datos de calidade do aire tanto da web coma da transmisión e 

almacenamento ós recursos de MeteoGalicia aportou importantes vantaxes e novidades. Seguindo os 

principios de optimización e racionalización de recursos, preséntanse unha serie de novas aplicacións que 

proporcionan unha información ó público máis exacta, sinxela e completa. Estas aplicacións foron 

desenroladas con medios propios e valéndose tanto da experiencia do persoal de MeteoGalicia coma do da 

Rede de calidade do aire, proporcionando respostas e solucións máis eficaces e inmediatas. 

Entre as novidades destaca que coa colaboración da USC, desenrolouse un novo modelo de predición da 

calidade do aire que proporciona o estado da mesma nas próximas 48 horas, seguindo deste xeito as 

recomendacións da lexislación vixente na materia. O modelo utilizado, se alimenta dun inventario de 

emisións propio da nosa comunidade, que ten en conta non só as emisións industriais, como é habitual, 

senón tamén os fluxos de tráfico, tanto rodado coma marítimo, e do sector doméstico-residencial. Está 

alimentado cos datos meteorolóxicos de MeteoGalicia, e permite realizar predición por concellos, 

amosando diferenzas en distancias de 4 km2. 

A seguinte novidade é o Índice da Calidade do Aire (ICA), cun novo deseño para que dunha ollada se obteña 

información inmediata do estado da calidade do aire. A nova metodoloxía de cálculo está baseada nas 

recomendacións nacionais e internacionais, sendo totalmente transparente, xa que o método de cálculo  
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está dispoñible para a consulta, así como os datos históricos do ICA de calquera dia de interese. Tamén se 

proporciona a predición do ICA nas vindeiras 24 horas. 

Mellorase o deseño, a calidade e cantidade do resto da información que estaba presente na antiga páxina 

web. Deste xeito, seguen amosándose a tempo real os datos obtidos polas estacións de calidade do aire 

xestionadas pola Xunta, e seguen sendo dispoñibles os datos validados do mes anterior de todas as 

estacións, tanto públicas coma privadas. Estas últimas pertencen ás redes dan instalacións industriais que 

debido á actividade que desenrolan, poden afectar á calidade do aire do entorno. A composición da 

totalidade da rede, tanto en localización e número de estacións coma nos distintos parámetros que se 

miden en cada unha tamén se pode consultar. 

Cos datos validados se elabora mensualmente un informe estatístico que amosa de xeito claro o grao de 

cumprimento dos valores límite legalmente establecidos para as concentracións de contaminantes en aire 

ambiente, así coma o estado acumulado anual. No mesmo apartado de informes, proporcionase o informe 

anual de avaliación da calidade do aire e calquera outro informe derivado de campañas ou emerxencias 

que poidan resultar de interese ao público. 

No caso que que calquera persoa desexe algunha outra información ou aclaración, están a disposición os 

teléfonos e contas de correo electrónico directos. 
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12.   AUGA DE CHUVIA 

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 análise.  

Aínda que ata agora na lexislación sobre Contaminación Atmosférica non se consideraba a obrigatoriedade 

do control da deposición atmosférica,  a lei 34/2007 no seu artigo 22 ditamina que tanto a Administración 

Xeral do Estado coma as comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias, 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.  
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12.1  Equipos de mostraxe e Localización 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 do 10 de agosto de 1976 (BOE núm. 266, 

do 5 de novembro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 1. Equipo captador de po sedimentable                                                Fig 2. Pluviómetro estándar                 

             

 

Este tipo de colectores manuais constan dun soporte, cunha garrafa con capacidade para 10 l e dun funil de 

teflón cunha superficie de 700 cm2.  

Noutras estacións de mostraxe empréganse como colectores pluviómetros estándar (Fig.2), 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 

coma a necesidade de dispoñer de persoal que cambie as garrafas dentro dos tempos de mostraxe 

establecidos para o estudo.  

Para poder diferenciar a deposición seca da deposición húmida, a rede conta actualmente con catro 

sistemas de mostraxe automáticos (Fig.3), 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.  
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Figs.3. Sistema automático para a recollida de auga de chuvia. 

 

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.  

 

12.2  Localización dos equipos de mostraxe 

O estudo da deposición 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, rurais, e de fondo, e a súa periodicidade 

da mostraxe é maioritariamente mensual, salvo no caso dos equipos automáticos nos cales se pode recoller 

con máis frecuencia. A continuación móstrase a situación das estacións que forman parte actualmente da 

Rede Galega de Deposición Atmosférica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Estacións da Rede Galega de Deposición Atmosférica.  
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12.3  Deposición Húmida 

Na Táboa 29 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 Vilagudín).  

 

ESTACIÓNS DIARIAS AUTOMÁTICAS 

Nome estación Lonxitude Latitude Altitude Concello Tipo de colector 

LMAG 08.25.28 W 43.21.15 N 50 m A Coruña  
Automático Sergude 08.27.34 W 42.49.27 N 225 m Boqueixón 

Marroxo 07.30.10 W 42.28.40 N 650 m Monforte 

Vilagudín 08.29.40 W 43.05.40 N 270 m Ordes 

 

 

12.4  Deposición Total ou Global 

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 das Pontes (A Coruña), Central 

Térmica de Meirama (A Coruña), Alcoa (San Cibrao-Lugo), Polígono industrial da Coruña (LMAG), e supoñen 

un total de 21 estacións que forman parte das redes de seguimento e control da contaminación que estas 

industrias posúen dentro do seu ámbito.  

Na Táboa 30 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 urbanos.  

ESTACIÓNS MENSUAIS 

Nome da Rede Nome da estación Lonxitude Latitude Altitude Concello Tipo colector 

C.I. REPSOL 
Arteixo 08.29.30.W 43.18.25.N 80 m Arteixo Manual 

Pastoriza 08.28.10.W 43.20.20.N 240 m Arteixo Manual 

C.I. C.T. Sabón 
Lañas 08.31.04.W 43.17.36.N 150 m Arteixo Manual 

Paiosaco 08.38.23.W 43.15.48.N 
 

Paiosaco Manual 

C.I. Ferroatl. Sabón 
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 

LMAG Laboratorio- A Grela 08.27.34 W 42.49.27 N 50 m A Coruña Manual 

ENCE 
Areeiro 08.40.10.W 42.24.10.N 40 m Pontevedra Manual 

Campelo 08.40.36.W 42.26.01.N 20 m Poio Manual 

C.T. Meirama 

M10-Mesón do 
Vento 

08.21.20.W 43.09.58.N 440 m Carral Manual 

M6-Villagudín 08.29.40.W 43.05.40.N 270 m Ordes Manual 

ALCOA - S. Ciprián 

321-A Barxa 07.28.40.W 43.42.05.N 20 m Xove-Lugo Manual 

131- A Veiga 07.29.56.W 43.40.40.N 40 m Xove-Lugo Manual 

181-Burela 07.26.10.W 43.41.50.N 10 m Cervo-Lugo Manual 

133-Río Cobo 07.25.58.W 43.41.10.N 90 m Cervo-Lugo Manual 

Táboa 29. Situación das estacións diarias automáticas da Rede de Chuvia 
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341-Xove 07.30.27.W 43.41.25.N 60 m Xove-Lugo Manual 

C.T. As Pontes 
B2-Louseiras 07.44.25.W 43.32.10.N 540 m Muras Manual 

F2-Fraga Redonda 07.59.20.W 43.24.20.N 480 m As Pontes Manual 

Rede Urbana 

A Coruña 08.25.08.W 43.22.04 N 100 m A Coruña Manual 

Ferrol 08.14.29.W 43.28.50 N 43 m Ferrol Manual 

Lugo 07.55.07.W 42.99.79.N 419 m Lugo Manual 

Ourense 07.52.37 W 42.21.07 N 225 m Ourense Manual 

Santiago 08.33.33 W 42.52.33 N 650 m Santiago Manual 

Pontevedra 07.55.07.W 42.42.04.N 57 m Pontevedra Manual 

Vigo 08.44.31 W 42.13.09 N 100 m Vigo Manual 

 

No Mapa 4 englóbanse as estacións de mostraxe mensuais pertencentes á Rede de Seguimento e Control 

da Calidade do Aire Atmosférico situadas entorno a focos emisores de orixe industrial, e no Mapa 5 

estacións de mostraxe situadas en zonas urbanas.  

 

Mapa 4. Estacións de mostraxe mensual situadas en entornos industriais pertencentes á Rede Galega de Deposición Atmosférica. 

 

Táboa 30. Situación das estacións industriais mensuais da Rede de Chuvia 
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Mapa 5. Estacións de mostraxe mensual situadas en ámbitos urbanos pertencentes á Rede Galega de Deposición Atmosférica. 

 

12.5  Composición Química 

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. 

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. Tal e como recolle o Real Decreto 102/2011, é importante a medida dos niveis de metais tales 

como  As, Ni, 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, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Sr, 

e Zn.  
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12.6  Resultados do Ano 2012 

Durante o ano 2012 o estudo da caracterización da deposición atmosférica en Galicia levouse a cabo en 28 

puntos de mostraxe repartidos por toda a rexión. Sete deles situados nas principais cidades galegas, 21 

próximos a focos industriais e dous rurais ou de fondo.  

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. 

Nos gráficos seguintes móstranse as diferenzas entre os valores de pH medidos nas distintas estacións 

(rurais e de fondo, industriais e urbanas). No Gráfico 27, vemos a distribución dos resultados de pH nas 

estacións de deposición húmida, e nos Gráficos 28 e 29, a das estacións de deposición total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas tres estacións nas que se recolle unicamente a deposición húmida representadas neste gráfico, pódese 

apreciar como na estación de fondo (Marroxo) temos uns valores promedio de pH de 5.7, mentres que son 

lixeiramente máis baixos no caso das estacións rural (Sergude con 5.4) e industrial (Vilagudín con 5.2). 

Presentándose os maiores valores de 6.7 na zona de influencia industrial do polígono da Grela. 

LMAG DH Marroxo Sergude Vilagudín
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Gráfico 27. Distribución dos resultados de pH nas estacións de Deposición Húmida 
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Dentro das estacións de deposición total diferenciaremos entre as urbanas (Gráfico 28) e as industriais 

(Gráfico 29).  

 

 

 

Dos resultados obtidos durante o ano 2012 obsérvase que todos os valores de pH están comprendidos 

entre 3.7 e 7.9.  

No Gráfico 28 obsérvase que os valores de pH nas estacións urbanas son máis básicos se os comparamos 

coa estación de fondo de Marroxo, e atópanse os valores máis altos na estación de Lugo (7.0), seguido de 

Ourense e Vigo cun valor promedio de 6.7 e 6.6 respectivamente. Pódese observar que na estación de Lugo 

se repite a tendencia despois de completar o ano de mostraxe. 

No Gráfico 29 apréciase que nas zonas industriais se presenta a maior variabilidade na medida de pH, 

atopándose valores extremos tanto para altos como baixos de pH. Obsérvanse tendencias nas medidas 

realizadas en estacións pertencentes a unha mesma rede, e polo tanto, próximas aos focos industriais. 

 A
rt

e
ix

o

1
3

1

1
3

3

1
8

1

2
5

2

3
4

1

A
re

e
ir
o

B
2

C
a
m

p
e

lo

D
o
d

ro F
2

L
a

b
o

ra
to

ri
o

L
a

ñ
a

s

M
1
0

M
6

N
N

W

P
a
io

sa
c

o

P
a
st

o
ri
za

S
a
b

ó
n

S
u
e

vo
s

S
U

R

ESTACION

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

p
H












A Coruña

Ferrol

Lugo

Ourense

Pontevedra

Santiago

Vigo

ESTACION

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

p
H



Gráfico 28. Estacións Urbanas de Deposición Total  Gráfico 29. Estacións Industriais de Deposición Total  
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Móstrase, no Gráfico 30, a distribución dos valores de pH obtidos nas estacións industriais durante o ano 

2012. Para a súa representación empregouse o seguinte criterio (1 = pH<5.0; 2 = 5.0-5.6; 3 = 5.6-7.0; 4 = 

pH>7.0). Tal e como mostran os gráficos, as estacións nas que se encontraron mostras con valores de pH 

inferiores foron principalmente as pertencentes á Rede de Alcoa, e as próximas ao Cinto Industrial de A 

Coruña. 

 

 

 

 

 

pH<5,0

pH 5,0-5,6

pH 5,6-7,0

pH>7,0

C_Arteixo A_131 A_133 A_181 A_252
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C_Paiosaco C_Pastoriza C_Sabón C_Suevos CC_NNW

CC_SUR Dodro E_Areeiro E_Campelo M10

M6

Gráfico 30. Distribución dos valores de pH obtidos nas estacións industriais durante o ano 2012 
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Nos Gráficos 31 a 33 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. 
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Gráfico 31. Valores de Condutividade Eléctrica nas 
estacións de Deposición Húmida 

Gráfico 32. Valores de Condutividade Eléctrica 
nas estacións urbanas 

 

Gráfico 33. Valores de Condutividade 
Eléctrica nas estacións Industriais 
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A continuación se recollen nas Táboas 31 a 33 os valores medios obtidos para os anións e os catións máis 

significativos expresados en µeq/L. 

 

 

ESTACIÓNS F- Cl- NO2- NO3- SO4-2 Na+ NH4+ K+ Mg+2 Ca+2 

A Coruña 21,0 503 10,4 31,9 131 482 48,7 23,7 121 145 

Ferrol <10,5 305 6,87 31,2 99,0 268 69,0 29,9 113 89,7 

Lugo <10,5 173 <4,30 28,9 66,4 169 39,2 20,3 58,3 108 

Ourense <10,5 105 14,1 27,7 41,2 77,7 82,9 36,8 24,6 77,3 

Pontevedra <10,5 143 <4,30 10,5 42,9 120 9,10 10,5 31,3 90,0 

Santiago <10,5 109 <4,30 15,7 28,7 93,0 26,2 7,55 21,3 19,4 

Vigo 10,7 523 66,5 62,4 101 302 84,5 218 79,8 133 
 

ESTACIÓNS F- Cl- NO2- NO3- SO4-2 Na+ NH4+ K+ Mg+2 Ca+2 

Laboratorio 28,9 240 <4,30 16,6 116 193 15,2 27,6 51,4 357 

Marroxo <10,5 43,6 <4,30 13,4 15,2 25,3 18,2 18,9 <16,7 <25,0 

Sergude <10,5 91,0 <4,30 10,6 20,5 67,5 13,9 12,4 17,1 <25,0 

Vilagudín <10,5 94,3 <4,30 8,61 18,2 72,4 8,68 13,4 18,4 <25,0 

ESTACIÓNS F- Cl- NO2- NO3- SO4-2 Na+ NH4+ K+ Mg+2 Ca+2 

Alcoa_131 17,1 2341 10,0 64,0 - 1887 178 132 484 281 

Alcoa_133 <10,5 324 <4,30 20,0 - 199 15,2 22,1 50,0 49,1 

Alcoa_181 <10,5 308 <4,30 17,1 - 174 13,1 23,8 52,1 60,4 

Alcoa_252 <10,5 279 <4,30 16,8 - 159 24,0 27,0 41,4 33,0 

Alcoa_341 15,0 450 <4,30 27,6 - 301 56,2 27,6 73,4 72,1 

Ence_Areeiro <10,5 254 <4,30 5,76 - 155 17,1 142 46,9 114 

Ence_ Campelo <10,5 354 <4,30 19,1 - 168 35,2 189 41,4 63,0 

Arteixo 12,5 251 <4,30 35,8 93,7 239 27,6 11,8 55,9 42,2 

Lañas <10,5 203 <4,30 20,8 59,3 186 23,7 7,85 43,4 28,7 

Laboratorio 82,7 336 <4,30 44,5 182 314 89,1 19,2 76,0 119 

Paiosaco <10,5 247 <4,30 24,2 74,5 195 19,8 8,74 46,6 87,8 

Pastoriza 30,9 276 <4,30 42,8 157 249 24,2 22,4 71,7 141 

Suevos 20,4 621 <4,30 33,9 218 571 75,2 20,7 133 88,4 

Sabón 12,8 569 <4,30 42,3 168 541 24,0 19,7 129 79,1 

As Pontes_B2 <10,5 270 <4,30 30,8 75,3 229 21,4 25,3 54,2 37,7 

As Pontes_F2 <10,5 107 <4,30 8,04 38,6 87,1 22,4 18,2 20,6 30,0 

C.T. Meirama_Dodro <10,5 167 <4,30 <3,20 22,5 90,5 <11,1 79,9 19,5 28,5 

C.T. Meirama_M10 <10,5 126 <4,30 6,24 25,1 123 <11,1 6,63 21,6 34,2 

C.T.Meirama_M6 <10,5 132 <4,30 <3,20 28,6 114 <11,1 10,8 26,0 <25,0 

C. Cosmos_NNW <10,5 181 <4,30 15,0 - 37,9 70,5 161 90,5 137 

C. Cosmos_SUR <10,5 197 <4,30 6,81 - 98,6 <11,1 175 219 231 

Táboa 31. Valores obtidos nas estacións de Deposición Húmida no ano 2012 

Táboa 32. Valores obtidos nas estacións da Rede Urbana no ano 2012 

Táboa 33. Valores obtidos nas estacións da Rede Industrial no ano 2012 
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Se observamos os valores amosados na Táboa 31, que se representan tamén no gráfico para deposición 

húmida, vemos por unha banda os niveis claramente mais baixos que se atopan na estación de fondo, e por 

outra banda o alto contido en todos os elementos na estación situada no polígono industrial da Grela 

(laboratorio). E aínda que en principio a estación de Vilagudín está situada cerca da C.T. de Meirama vemos 

que apenas hai diferenzas con a zona de Sergude afectada unicamente por un entorno rural. 

 

 

Podemos representar os mesmos valores medios obtidos nas estacións de Vilagudín e Laboratorio, xa que 

en ámbalas dúas estacións recollen simultaneamente colectores de deposición total e húmida, 

observándose unha clara contribución da deposición seca ao aumento da concentración da maioría dos 

ións, agás no caso do calcio. 

 

 

Gráfico 34. Valores medios de concentración de ións nas estacións de Deposición Húmida 

Gráfico 35. Valores medios de concentración de ións nas estacións de Deposición Húmida e Total 
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En canto á caracterización da deposición global, en ámbitos urbanos, durante o ano 2012 as maiores 

concentracións de compoñentes fundamentalmente mariños como son cloruros, sulfatos e sodio, 

rexistráronse nas estacións da Coruña, Ferrol e Vigo. 

O contido en fluoruros e baixo en tódolos puntos, estando practicamente en todas as medicións realizadas 

por debaixo do límite de cuantificación. O valor medio máis alto para os nitratos obtívose na estación de 

Vigo. 

 

 

Observáronse valores altos de fluoruros na zona industrial da Coruña, e tamén para esta especie na 

estación 131, aínda que en niveis moi inferiores aos observados no Cinto industrial. 

En canto aos niveis presentes de ión nitrato, o valor medio máximo alcanzouse na estación 131, seguido da 

estación laboratorio.  

No caso das estación pertencentes a rede de Alcoa, vemos una clara diferenza entre o contido de cloruros e 

sodio na estación 131 (valores dez veces superiores) e no resto de estacións. Esto pódese explicar polo 

aporte do aerosol mariño, xa que a estación está mais próxima a costa, e esto tamén explica a diferenza 

atopada na distribución de pH vista anteriormente. 

 

 

 

 

Gráfico 36. Valores medios de concentración de ións nas estacións urbanas 
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Tras a análise dos elementos minoritarios, preséntanse nas Táboas 34 a 36 os valores medios expresados 

en µg/L. 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. 

Gráfico 39. Valores promedio de concentración de ións nas estacións urbanas 

Gráfico 39. Valores promedio de concentración de ións nas estacións industriais 

Gráfico 37. Valores medios de concentración de ións nas estacións industriais 

Gráfico 38. Valores medios de concentración de ións nas estacións industriais 
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ESTACIÓNS Al Ba Cu Fe Mn Ni Sr Zn 

Laboratorio 18,1 4,3 <2,5 2,5 <2,5 <2,5 4,7 13,4 

Marroxo <10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10,2 

Sergude <10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10,2 

Vilagudín <10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 7,4 
 

 

ESTACIÓNS Al Ba Cu Fe Mn Ni Sr Zn 

A Coruña 31,2 20,9 10,2 10,6 3,7 <2,5 11,5 69,6 

Ferrol <10 12,3 16,1 10,4 5,8 <2,5 6,8 104,8 

Lugo <10 4,9 4,7 4,1 4,4 <2,5 10,1 76,2 

Ourense 15,1 13,4 10,1 12 6,2 <2,5 5,0 54,9 

Pontevedra <10 10,1 2,8 <2,5 <2,5 <2,5 5,2 34,8 

Santiago <10 <2,5 <2,5 4,8 <2,5 <2,5 <2,5 11,0 

Vigo 15,9 15,8 14,6 18,3 6,0 2,7 6,5 82,3 
 

 

 

ESTACIÓNS Al Ba Cu Fe Mn Ni Pb Sr Zn 

Alcoa_131 6,5 5,5 - 4,1 12,2 3,5 <2,5 30,6 603,4 

Alcoa_133 77,1 11,4 - 21,6 3,1 2,8 3,9 3,9 57,1 

Alcoa_181 44,1 6,4 - 21,4 6,0 <2,5 2,6 4,1 81,2 

Alcoa_252 64,2 5,9 - 17,1 3,0 <2,5 2,6 3,4 33,5 

Alcoa_341 144,8 19,5 - 24,1 4,7 3,3 3,9 4,5 58,5 

Ence_Areeiro 11,3 45,0 - 10,6 11,2 <2,5 <2,5 7,0 55,4 

Ence_ Campelo 18,0 27,2 - 12,4 9,0 <2,5 <2,5 5,4 117,1 

Arteixo 101,6 61,2 3,0 33,7 12,4 <2,5 <2,5 5,2 257,9 

Lañas 42,5 44,8 <2,5 11,3 3,9 <2,5 <2,5 3,6 148,0 

Laboratorio 213,5 51,0 4,5 37,4 6,4 <2,5 6,7 8,9 254,2 

Paiosaco <10,0 41,0 <2,5 3,1 3,0 <2,5 <2,5 3,9 157,0 

Pastoriza 143,6 55,9 4,8 23,9 13,9 2,5 <2,5 6,2 332,2 

Suevos 93,2 55,8 7,3 43,7 11,6 <2,5 <2,5 10,3 321,1 

Sabón 58,8 44,1 3,3 17,1 5,6 <2,5 <2,5 9,6 363,1 

As Pontes_B2 <10,0 205,1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 7,6 365,6 

As Pontes_F2 <10,0 31,6 <2,5 <2,5 3,0 <2,5 <2,5 <2,5 107,1 

C.T.Meirama_Dodro <10,0 20,5 <2,5 5,9 6,7 <2,5 <2,5 <2,5 35,6 

C.T. Meirama_M10 23,7 80,0 2,9 <2,5 3,7 <2,5 <2,5 4,0 44,4 

C.T.Meirama_M6 25,8 52,1 <2,5 4,2 7,7 <2,5 <2,5 2,8 44,1 

C.Cosmos_NNW <10,0 5,9 - 3,0 6,5 <2,5 <2,5 3,1 25,6 

C.Cosmos_SUR 17,8 8,6 - <2,5 4,4 <2,5 <2,5 11,2 40,3 
 

Táboa 34. Valores medios obtidos no ano 2012 nas estacións de Deposición Húmida 

Táboa 35. Valores medios obtidos no ano 2012 nas estacións urbanas 

Táboa 36. Valores medios obtidos no ano 2012 nas estacións industriais 



 
 100 

 

Á vista dos resultados obtidos para os elementos metálicos, podemos observar que os elementos máis 

abundantes son o cinc e o aluminio. Os elementos minoritarios xa non se mostran nas táboas, aínda que no 

caso do Pb, nalgunhas estacións industriais próximas a Alcoa e ó Cinto Industrial son lixeiramente máis 

elevados.  No caso das estacións de deposición húmida será necesario o empregar técnicas máis sensibles 

que nos permitan detectar tales niveis, xa que as concentracións son moi baixas. 

Nas estacións urbanas que se mostran no seguinte gráfico, vemos que os  valores medios máis elevados 

para o Fe corresponde a estación de Vigo e Ourense, e o elevado contido que se produciu o ano 2011 en 

Ferrol xa nos ten lugar. Os máximos niveis de Zn as estacións de Ferrol e Vigo. E os niveis de Sr elevados na 

estación de Lugo no ano anterior xa non se repiten, tendo valores moi similares en todas as estacións.   

 

 

Nas estacións industriais as concentracións de elementos como o Fe e o Mn 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. 

Gráfico 39. Valores medios de metais obtidos no ano 2012 nas estacións urbanas 
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Gráfico 40. Valores medios obtidos no ano 2012  nas estacións industriais 

Gráfico 41. Valores medios obtidos no ano 2012  nas estacións industriais 
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13.   ACTUACIÓNS NO ANO 2012 NA REDE DE CONTROL DA CALIDADE DO 

AIRE EN GALICIA 

Os traballos desenvolvidos constan basicamente da mellora da información dispoñible ó público, a mellora 

da instrumentación e o control da calidade dos datos de calidade do aire emitidos, tanto por estacións 

públicas coma privadas. Estas actuacións buscan o cumprimento puntual e estrito da normativa ambiental 

concretados na directiva de calidade do aire ambiente e unha atmosfera mais limpa en Europa (Directiva 

2008/50/CE) e do Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, para a mellora da calidade do aire, e a Lei 

galega 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia. Entre as principais 

actuacións efectuadas destacan: 

13.1   Renovación da certificación ISO 9001:2008.  

No ano 2012 renovouse a certificación ISO 9001:2008 do sistema de xestión da calidade para a prestación 

do servizo da avaliación da información dos datos oficiais procedentes da rede galega de vixilancia da 

calidade do aire ambiente e para o mantemento das estacións da rede automática de vixilancia da calidade 

do aire propiedade da Xunta de Galicia. 

13.2   Auditoría as redes de control da calidade do aire industrial.  

O Real Decreto 102/2011,  do 28 de Xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire, supón un importante 

salto cualitativo respecto á normativa en vigor ata a data, en canto ás exixencias de garantía de calidade e 

trazabilidade dos datos. Dito Real Decreto, no punto III do anexo V indica que: “Co fin de asegurar a 

exactitude das medicións e o cumprimento dos obxectivos de calidade dos datos fixados no apartado I, as 

autoridades e organismos competentes designados en virtude del apartado 3.a) do artigo 3 deberán: 

 Garantir a trazabilidade de todas as medicións efectuadas en relación coa avaliación da calidade do 

aire ambiente en virtude dos artigos 6, 8 e 10 de conformidade cos requisitos establecidos no 

punto 5.6.2.2 da norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 Asegurarse de que as institucións responsables do funcionamento das redes e as estacións 

individuais dispoñan dun sistema de garantía e control da calidade que inclúa un mantemento 

periódico dirixido a asegurar a exactitude dos instrumentos de medición. 
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 Asegurar o establecemento dun proceso de garantía e control da calidade para as actividades de 

compilación e comunicación de datos e a participación activa das institucións designadas para esa 

tarefa nos programas afíns de garantía da calidade da Comunidade.” 

 

Por este motivo, realizouse unha campaña de auditorías co fin de revisar o grao de adecuación  das redes 

de control da calidade do aire industrial a estes novos requisitos, ademais de verificar o cumprimento dos 

requisitos das súas Autorizacións Ambientais Integradas. 

As auditorías realizáronse durante os meses de maio a xullo de 2011 nas redes de medida de calidade do 

aire de 19 instalacións industriais, que pola súa Autorización Ambiental Integrada, deben dispoñer de rede 

de medida da calidade do aire. O obxectivo das auditorías foi comprobar o estado actual das instalacións, o 

grao de cumprimento da Autorización Ambiental Integrada no referente á vixilancia da calidade do aire, o 

grao de cumprimento dos novos requisitos do Real Decreto 102/2011, detectar posibles carencias e realizar 

recomendacións de mellora das instalacións co obxectivo de alcanzar os novos requirimentos legais. 

Durante todo 2012 continuouse traballando neste ámbito, revisando os Plans de acción dos xestores das 

redes industriais para adaptarse ás novas esixencias, e avaliando as evidencias de ter postas en marcha as 

accións correctivas necesarias para o cumprimento destes requirimentos. 

13.3  Integración da Rede de medida de calidade do aire e a modelización en 

MeteoGalicia.  

Co fin de xestionar mellor os recursos existentes, a finais de 2011 iniciouse a integración da rede de 

observación da calidade do aire en MeteoGalicia. Tanto esta rede, como a rede de observación 

meteorolóxica compleméntanse, pois a primeira necesita dos datos meteorolóxicos para a correlación das 

medidas observadas. Ademais, empezáronse a pór en marcha modelos de calidade do aire que usan os 

modelos de predición meteorolóxica como base para obter a dispersión dos contaminantes. A integración 

de ámbalas dúas redes permite a optimización dos recursos e unha mellora na xestión. Ó longo do 2012 e 

ata a actualidade, vense traballando para finalizar esta integración, mellorando os sistemas de 

comunicación de datos a tempo real das estacións, tanto urbanas coma industriais, e as bases de datos que 

os aloxan, permitindo amosar máis información e de xeito máis intuitivo na nova páxina web de calidade do 

aire integrada totalmente na web de MeteoGalicia, de xeito que se chega a un público maior. 

13.4   Cambios na rede de control da calidade do aire de Galicia..  

Durante o pasado 2012, reduciuse o número de estacións da Rede, xa que non se deu de alta ningunha 

nova estación, e déronse de baixa varias. 

En xullo de 2012 deuse de baixa a estación de Marín, pertencente á rede da Xunta, xa que tendo en conta 

tanto os estudos realizados de representatividade da estación, a poboación á que representa e o feito de 

que as estacións xestionadas por Ence (Areeiro e Campelo) están moi próximas e veñen de garantir a 

calidade dos seus datos, non é necesario manter esta estación de medición fixa na zona. 

A estación IES Terra Trasancos, de Materiales del Atlántico, deuse de baixa en abril de 2012 por cese de 

actividade na planta. O mesmo aconteceu en maio de 2012 coas estacións de Cedie, Fenosa, Finca Miguel e 

Galiñas. 

En xuño de 2012, rematou o estudo que concluíu que a estación de Tudela Veguín se adicaba ó control de 

emisións difusas. 
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Todos os datos emitidos polas estacións de Finsa Santiago e Ferroatlántica Sabón, non se puideron 

considerar válidos por distintos problemas xurdidos na adaptación ós requirimentos do Real Decreto 

102/2011, do 28 de xaneiro. 

13.5   Protocolo de actuación en situacións excepcionais de contaminación 

atmosférica en Galicia.  

Durante o pasado ano, non foi necesario poñer en marcha  o “Protocolo de actuación en situación 

excepcionais de contaminación atmosférica en Galicia”. Neste documento se describe a sistemática 

coordinada entre os diferentes departamentos da Xunta de Galicia (Medio Ambiente, Sanidade, Protección 

Civil...) que se pon en marcha cando, por causas tanto naturais coma antropoxénicas, se produce un 

empeoramento da calidade do aire que pode ter consecuencias na saúde das persoas e as medidas a tomar 

tanto para poñer en aviso á poboación coma para que o estado da calidade do aire volva canto antes aos 

niveis desexables tanto para as persoas coma para os ecosistemas. Este protocolo está dispoñible para a 

súa consulta no enlace: 

http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/caire/informes/MANUALES/GL/CMATI_Protocolo_Emerxencia.pdf 

 

13.6   Mantemento e mellora continua do Sistema de Xestión da calidade da 

información obtida na Rede.  

Neste marco, durante 2012 actualizouse 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. 

Finalizouse o cambio doo sistema de adquisición e transmisión dos datos tanto das estacións urbanas 

xestionadas pola Xunta coma das estacións privadas da rede industrial, de xeito que se mellorou e se 

axilizou a recepción de datos procedentes das distintas estacións, minimizando as perdas de datos 

causadas por problemas de comunicación. 

Tamén se mellorou o programa utilizado para realizar os informes estatísticos de datos e creouse outro 

para visualizar os datos graficamente de xeito máis áxil, que se complementa coa  aplicación creada para 

facilitar a revalidación dos datos recollidos pola rede industrial,  realizados todos polo propio persoal da 

rede. Con estas actuacións preténdese mellorar o control da calidade dos datos, diminuír a perda de datos 

por avarías, xa que se poden localizar e arranxar en menos tempo, axilízase a realización de informes 

mostrando unha información máis completa e asegúrase que o datos final validado, tanto procedente das 

estacións xestionadas pola Xunta coma os das redes industrias, é de boa calidade. Tamén se consigue dar 

unha resposta máis rápida ás solicitudes de información, tanto internas (procedentes doutros 

departamentos da Xunta de Galicia) coma externos (Asociacións Ecoloxistas, estudantes, empresas, 

colexios, universidades e particulares interesados en xeral) 

13.7  Mellora da difusión da información á poboación.  

Como cada ano, un dos esforzos máis importantes realizados polo persoal da rede, estivo orientado á 

mellora da información amosada na páxina web. O 17 de xaneiro de 2013, inaugurouse a nova páxina web 

de calidade do aire en MeteoGalicia, http://www.meteogalicia.es/Caire, onde a través dos distintos 

apartados do menú se pon a disposición do público numerosa información: 

 

http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/caire/informes/MANUALES/GL/CMATI_Protocolo_Emerxencia.pdf
http://www.meteogalicia.es/Caire
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13.7.1    Índice de Calidade do Aire (ICA) 

Neste apartado pódese consultar o Índice da Calidade do Aire (ICA), que consiste nun valor adimensional, 
calculado a partires de información procedente da lexislación vixente relacionada cos distintos 
contaminantes atmosféricos, cuxo principal obxectivo é facilitar á poboación a comprensión da información 
relacionada coa contaminación do aire.  

Índice Calidade do Aire Color Descritivo 

≥ 0 e < 75 Boa 
 

Verde 

≥ 75 e < 100 Admisible 
 

Amarelo 

≥ 100 e < 133 Mala 
 

Vermello 

≥ 133 Moi Mala 
 Violeta 

Trátase dun cálculo revisado, onde a nova metodoloxía de cálculo está baseada nas recomendacións 
nacionais e internacionais, sendo totalmente transparente, xa que o método de cálculo está dispoñible 
para a consulta no apartado “Cómo se elabora o ICA” 

 

Fig 4. Gráfico do Índice de Calidade do Aire (ICA) 
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Pódese consultar o Índice de Calidade do Aire (ICA) a tempo real en cada unha das estacións xestionadas 
pola Xunta de Galicia, e tamén a predición para hoxe e mañá.  

 

 

 

Neste apartado tamén se poden consultar os datos do ICA por estación das derradeiras 24 horas, ou ben, 
picando no apartado “Histórico datos do ICA”, consultar os datos do ICA de calquera estación e período. 

 
 

 

 

 

 

Fig 5. Gráfico do Índice de Calidade do Aire (ICA) 
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13.7.2    Predición da Calidade do Aire 

Neste apartado podemos consultar a predición da calidade do aire por contaminante, xa que ca 

colaboración da USC, desenrolouse un novo modelo de predición da calidade do aire que proporciona o 

estado da mesma nas próximas 48 horas, seguindo deste xeito as recomendacións da lexislación vixente na 

materia. O modelo utilizado, se alimenta dun inventario de emisións propio da nosa comunidade, que ten 

en conta non só as emisións industriais, como é habitual, senón tamén os fluxos de tráfico, tanto rodado 

coma marítimo, e do sector doméstico-residencial. Está alimentado cos datos meteorolóxicos de 

MeteoGalicia, e permite realizar predición por concellos, amosando diferenzas en distancias de 4 km2. 

Podemos consultar a predición por horas, as máximas previstas e o ICA. 

 

 

 

13.7.3    Consulta de Datos 

Aquí obtemos os datos procedentes tanto das estacións oficiais da Xunta de Galicia como das privadas. Os 

datos a tempo real levan asociados o flag “T”, que quere dicir “temporal” e deben tomarse con prudencia 

ata que o dato sexa válido e leve acompañado o flag “V”. Os datos validados das estacións privadas 

pódense consultar a mes vencido, pero a novidade deste ano consiste en amosar as relacións existentes 

entre contaminantes de maneira gráfica, de xeito que amose máis información no mesmo xesto, facilitando 

a súa comprensión. 

Fig 6. Imaxe dos modelos de predición da Calidade do Aire 
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13.7.4    Información 

A lexislación vixente en materia de calidade do aire, así como a descrición dos contaminantes lexislados, 

pódese consultar a través do seguinte apartado: 

 

Fig 7. Imaxe do apartado de Consulta de datos da páxina web 

Fig 8. Imaxe do apartado de Información da páxina web 
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13.7.5    Informes de Calidade do Aire 

Cos datos validados elabórase mensualmente un informe estatístico que amosa de xeito claro o grao de 

cumprimento dos valores legalmente establecidos para as concentracións de contaminantes no aire 

ambiente, así como o estado acumulado anual. No mesmo apartado de informes, proporciónase o informe 

anual de avaliación da calidade do aire e calquera outro informe derivado de campañas ou emerxencias 

que poidan resultar de interese ó público.  

 

 

 

 

13.7.6    Descrición da Rede de Calidade do Aire 

Podemos consultar a localización e descrición das estacións, os contaminantes que se analizan nela e a 

subrede á que pertencen. 

 

Fig 9. Imaxe do apartado de Informes da páxina web 
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13.7.7    Visita ás Estacións da Rede e Charlas Informativas 

Como última novidade no tocante á difusión, no apartado “Formación e MeteoEscolas”, pódese picar na 

ligazón “Visita a unha estación de calidade do aire“, onde escolas, asociacións ou particulares, poden 

solicitar unha visita a unha das estacións da Xunta de Galicia.  

 

Fig 10. Imaxe do apartado de Descrición da Rede da páxina web 

Fig 11. Imaxe do apartado de Formación e MeteoEscolas da páxina web 
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13.7.8    Suxestións 

Por último, tamén se pode contestar a unha enquisa de satisfacción co servizo ofertado, e mesmo 

proporcionar propostas para a mellora continua no apartado web de “Suxestións”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12. Imaxe do apartado de Recollida de suxestións da páxina web 
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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 2012, obtidos nas estacións que compoñen a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do 

Aire que avalían a calidade do aire de Galicia. 

Atendendo ó marco normativo vixente en materia de protección da saúde das persoas e dos ecosistemas 

fronte ós contaminantes atmosféricos, os valores de concentración rexistrados nas estacións que 

conforman a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, tanto nas urbanas como nas industriais, de 

carácter fixo e móbil ó longo do ano 2012, cumpriron con todos os requisitos definidos pola lexislación 

aplicable para manter unha axeitada calidade do aire tanto nas súas principais aglomeracións (A Coruña, 

Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense) coma nas zonas rurais e industriais.  

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),monóxido de carbono 

(CO), fluoruro de hidróxeno (HF) e sulfuro de hidróxeno (H2S) . 

No ano 2012 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 que 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. 

Por isto e segundo os resultados obtidos polas estacións que compoñen a Rede de Calidade do Aire de 

Galicia, 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 2012 entre bo e excelente.  

Os datos obtidos nas distintas estacións que forman a rede de control da calidade do aire, así coma a 

avaliación da calidade do aire en Galicia durante o ano 2012 detállanse ao longo do presente informe. 
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Máis en detalle, as medidas que se levaron a cabo durante o ano 2012, foron descritas polo miúdo no 

presente informe. Algunhas das medidas destacadas, encamiñadas á mellora continua da avaliación da 

calidade do aire en Galicia inclúen as seguintes: 

 Renovación da certificación do sistema de calidade de acordo coa norma ISO 9001:2008 da Rede de 

calidade do aire. 

 Revisión dos Plans de acción das instalacións industriais que dispoñen de estacións de control da 

calidade do aire para lograr a plena adaptación aos novos requisitos do RD 102/2011. 

 Finalización da integración da Rede de medida de calidade do aire e a modelización en 

MeteoGalicia. 

 Posta a disposición do público da predición da contaminación atmosférica por modelización 

utilizando o modelo CHIMERE operado con medios propios. Revisión do cálculo do Índice da 

Calidade do Aire (ICA) seguindo recomendacións nacionais e internacionais e coa máxima 

transparencia. 

 Melloras nos sistemas de difusión de información á poboación coa nova páxina web. 

 Importantes melloras na calidade dos datos procedentes da Rede Industrial. 

 Melloras no sistema de comunicación de datos tanto da rede da Xunta coma das redes privadas. 

 Realización de estudos de racionalización das redes industriais de control da calidade do aire con 

medios propios. 

 Realización de campañas de medida indicativa en Pontevedra, Vigo e Oural coa unidade móbil, de 

PAHs en Meicende e de PM2,5 para o cálculo do IME. Realización de estudos para o cálculo do 

factor de corrección de PM10, sendo o LMAG laboratorio acreditado na Norma ISO 17025 para a 

realización dos ensaios pertinentes. 

 Adquisición de novos analizadores. 

 Seguimentos das actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera mediante un sistema 

de avaliación dos procedementos de control dos seus focos emisores á atmosfera. 

 

 

 

 

 



 


