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RESUMO EXECUTIVO DO INFORME ANUAL DA CALIDADE DO AIRE 

DE GALICIA 

 

 

O Informe de Calidade do aire 2015 presenta o traballo desenvolvido para avaliar a calidade do aire segundo o 

establecido na lexislación vixente en materia de calidade do aire e protección da atmosfera. O informe refírese 

ao período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2015. 

O marco lexislativo vixente para a protección da atmosfera, e a avaliación da calidade do aire é o seguinte 

− Lei 34/2007, do 15 de novembro, da calidade do aire e protección da atmosfera que achega a base 

legal para os desenvolvementos relacionados coa avaliación e a xestión da calidade do aire en España 

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

mellora da calidade do aire. 

− Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire, modificado polo Real 

Decreto 678/2014, do 1 de agosto que define e establece obxectivos de calidade do aire para os 

contaminantes atmosféricos con máis incidencia na saúde das persoas e o medio ambiente. Ademais, 

regula a avaliación, o mantemento e a mellora da calidade do aire, co establecemento de métodos e 

criterios comúns de avaliación. Por outro lado, determina a información que debe ser intercambiada 

entre as administracións públicas para o cumprimento do deber de información á Comisión Europea, así 

como a información que debe ser posta a disposición do público 

− Lei 8/2002, do 18 de novembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia que ten por obxecto o 

establecemento, na Comunidade Autónoma de Galicia e dentro do marco das súas competencias, das 

normas, dos criterios e das técnicas de ordenación para manter un alto nivel de calidade do aire 

ambiente e mellorala, se é o caso, así como para previr, vixiar e reducir a contaminación atmosférica. 

Neste informe presentase tamén aspectos históricos da evolución das emisións industriais dende o ano 

2004 ata o 2015 cos datos procedentes dos rexistros PRTR e do inventario de emisións, de compostos 

orgánicos volátiles. 

 

Neste informe preséntase a evolución das emisións industriais dende o ano 2004 ata o 2015 cos datos 

procedentes dos rexistros PRTR e doutros do inventarios de emisións, concretamente, de compostos orgánicos 

volátiles. 

 

Emisións en Galicia 2004-2015. 

Desde o ano 2004 vese en Galicia unha forte tendencia á baixa nas emisións, relacionadas fundamentalmente 

coas melloras tecnolóxicas derivadas da implantación das Autorizacións Ambientais Integradas, e que se 

reflicten en procesos industriais máis limpos (substitución de combustibles, utilización de gas natural e novos 

ciclos combinados).  



 
 2 

 

 

 

Os descensos desde o ano 2010 están influenciados ademais polo descenso no número de instalacións e a 

redución da actividade derivada da crise económica. Este descenso foi especialmente importante nos sectores 

“non IPPC” nos primeiros anos da crise pero actualmente está afectando a todas as actividades. 

As variacións anuais nos último anos, veñen marcadas polos cambios no volume produtivo das instalacións, 

incluída a recuperación de algúns sectores produtivos da nosa comunidade, especialmente na Coruña e Lugo 

onde se encontran os principais centros de actividade con efectos ambientais (as centrais térmicas e as 

instalacións no concello de Cervo). 

O “Informe Anual da Calidade do Aire en Galicia, 2015” presenta unha análise mais detallada das emisións por 

sectores industriais. 

 

AVALIACIÓN DA CALIDADE DO AIRE. 

A avaliación da calidade do  aire consta de catro etapas: 

1. Distribución do territorio de Galicia en zonas de calidade do aire equivalente 

2. Obtención de datos de calidade do aire en cada unha desas zonas.  

3. Comparación dos datos de calidade do aire cos valores límite e valores obxectivos definidos na 

lexislación e clasificación de cada unha das zonas segundo os intervalos definidos polos limiares 

superior e inferior de avaliación definidos na lexislación 

 

1) ZONIFICACION 

A calidade do aire nun territorio vén determinada pola distribución xeográfica das fontes de emisión, as 

cantidades de contaminantes emitidas, os procesos fisicoquímicos que se producen na atmosfera, e pola 

1. Gráfica 1. Evolución do total das emisións de orixe industrial en Galicia durante os anos 2004 – 2015. 
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climatoloxía e a orografía que condicionan os procesos de dispersión e transporte das substancias 

contaminantes. 

En 2011 realizouse un estudo de diagnóstico por modelización da calidade do aire en Galicia, que nos permitiu 

identificar os puntos de concentración de contaminantes máis elevados partindo das emisións de 2008 das 

instalacións industriais de Galicia.  Estes puntos localizados por modelización comprobáronse con campañas de 

medida realizadas coa unidade móbil durante os últimos anos. Estes resultados, xunto ca análise estatística dos 

datos históricos das estacións e o resultado da avaliación da calidade do aire dos último seis anos, foron a base 

para o deseño dunha nova zonificación para a avaliación da calidade do aire en Galicia. 

Desta maneira definíronse áreas de calidade do aire equivalentes para cada un dos contaminantes incluídos no 

Real Decreto 102/2011. Estas zonas e aglomeracións, que se utilizan como base para avaliar a calidade do aire, 

denomínanse Zonas de Calidade do Aire (ZCA).  

A principal novidade con respecto á zonificación anterior é que agora temos unha zonificación por contaminante, 

o que permite unha maior eficacia nas medidas de vixilancia, avaliación e mellora da calidade do aire. O informe 

completo deste estudo pódese consultar na web www.meteogalicia.es/Caire 

Doutra banda, a Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia, é máis 

restritiva ca lexislación estatal en canto á definición de aglomeración, considerando que “aglomeración” (Artigo 

5.1) é unha área cunha concentración de poboación de máis de 50.000 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. 

Deste xeito, ademais das zonas de calidade do aire equivalente derivadas do estudo de zonificación defínense 

outras sete areas de calidade do aire: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo e 

Ourense; é dicir que as sete cidades galegas quedan constituídas coma zonas de calidade do aire equivalentes 

e independentes, nas que é obrigatorio instalar estacións fixas de medida dos contaminantes en aire ambiente 

definidos no Real Decreto 102/2011. 

 

Imaxe 41. Delimitación das zonas para SO2 segundo a zonificación de 2015 e Táboa 22. Estacións de medida de SO2 correspondentes á 

zonificación de 2015  
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2) OBTENCIÓN DE DATOS DE CALIDADE DO AIRE 

Os datos necesarios para avaliar a calidade do aire de Galicia obtéñense de tres xeitos diferentes:  

∗ Medicións fixas: realízanse nas estacións de calidade do aire, que son cabinas dotadas de 

analizadores automáticos de SO2, NO2/NOx, O3, CO, PM10, PM2,5 e, as veces, outros contaminantes 

como BTX ou BC que miden os contaminantes en continuo a tempo real. Localízanse nas 

aglomeracións de máis de 50.000 habitantes, na contorna das instalacións industriais e en zonas rurais. 

∗ Medicións indicativas: son campañas de medida de duración inferior a un ano. Para estas campañas 

empregase a unidade móbil, que mide os mesmos contaminantes que unha estación fixa ou, para 

contaminantes non maioritarios (Benceno, Tolueno e Xileno, Benzo(a)Pireno  e metais pesados), 

empréganse captadores gravimétricos que toman mostras da materia particulada do aire ambiente (que 

está acompañada dos contaminantes minoritarios) é que son posteriormente analizadas no LMAG. Os 

resultados non se obteñen a tempo real. 

∗ Modelización: emprégase o modelo CHIMERE, operado con medios propios, e alimentado con 

datos meteorolóxicos de MeteoGalicia e un inventario exhaustivo das emisións á atmósfera 

procedentes dos rexistros galegos de emisións.  

 

Medicións Fixas- COMPOSICIÓN DA REDE DE CALIDADE DO AIRE DE GALICIA 

A Rede de Calidade do Aire de Galicia componse de estacións de control fixas e móbiles de titularidade pública 

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

industriais, rurais e de fondo, que cumpren diferentes funcións, dependendo da súa situación e da poboación á 

que representan. Están dotadas de analizadores automáticos para os seguintes contaminantes: SO2, NO2/NOx, 

CO, O3, PM10, PM2,5 e BTX. Este analizadores emiten un dato cada 10 minutos. Este datos son verificados a 

tempo real polo persoal da Rede da Calidade do Aire de Galicia mediante rutinas automáticas e manuais de 

verificación. O persoal da Rede de calidade do aire presta especial atención as tarefas que garanten que as 

estacións privadas e as estacións públicas subministran a información referente á calidade do aire cos 

estándares de calidade esixidos pola normativa.  

Durante 2015 non houbo altas nin baixas nas subredes industriais, xa que o a pasado 2014 finalizou a 

reestruturación das subredes industriais seguindo as propostas realizadas nos estudos de racionalización destas 

redes realizados tras a auditoría de 2011. 

En canto á Rede de titularidade a Xunta de Galicia, en 2015 comezaron a funcionar dúas novas estacións, a de 

Pontevedra-Campolongo, en funcionamento desde o 08/04/2015 e a de Vigo-Lope de Vega, en funcionamento 

desde o 16/02/2015. 

En 2015 renováronse  gran parte dos analizadores pertencentes á Xunta de Galicia para adaptalos ós requisitos 

do Anexo VII do RD 102/2011. Co investimento realizado neste ano, 707.058,82 €, todas as zonas quedaron 

dotadas tamén de analizadores automáticos de PM2.5,.  
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3) Comparación dos datos de calidade do aire cos valores lexislados  e 

Clasificación das zonas 

Para realizar a avaliación compáranse os datos das concentracións dos contaminantes cos valores limites 

establecidos na lexislación da Unión Europea, España e Galicia, e verifícase se existen ou non superacións dese 

valores limites límites.  

En función das concentracións medidas e dos valores límite para cada un dos contaminantes, cada zona ou 

aglomeración sitúase nun dos tres intervalos posibles formados polos limiares superior e inferior de avaliación da 

calidade do aire definidos no Real Decreto 102/2011:  

• 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. 

Os posibles resultados da avaliación e o seu significado resúmense a continuación: 



 
 6 

<LIA Por debaixo do Limiar Inferior de Avaliación 
LSA- LIA Entre o Limiar Inferior e o Limiar Superior de Avaliación 
VL-LSA Entre o Limiar Superior de Avaliación e o Valor Límite 
>VL Por enriba do Valor Límite 

 

Tal e como indica o definición dos limiares inferior e superior de avaliación, a clasificación da zona non só 

definen o estado da calidade do aire nesa zona ou aglomeración, senón que tamén definen os métodos 

axeitados de control da calidade do aire en cada unha delas (medición fixa, indicativa, modelización ou 

combinación das dúas últimas). Tamén se utilizan estes limiares de avaliación para definir o número de 

estacións fixas de medida necesarias en cada zona 

 

A metodoloxía empregada para avaliar a calidade do aire descrita na lexislación, exponse con mais detalle no 

“Informe Anual da Calidade do Aire en Galicia, 2015”. Nese informe inclúense tamén os resultados obtidos a 

partires da Rede de Auga de Chuvia que se utilizan para completar esta avaliación 

 

RESULTADOS DA AVALIACIÓN DA CALIDADE DO AIRE EN GALICIA 2015 

Atendendo ó marco normativo vixente en materia de protección da saúde das persoas fronte ós contaminantes 

atmosféricos, os valores de concentración rexistrados nas estacións que conforman a Rede Calidade do Aire de 

Galicia 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), benceno (C6H6), benzo(a)pireno (B(a)P), metais pesados (arsénico, cadmio, níquel, e 

chumbo), fluoruro de hidróxeno (HF) e sulfuro de hidróxeno (H2S), coa única salvedade do PM10 na 

estación Torre de Hércules. 

• O caso da superación do valor límite diario de PM10 na Coruña en 2015 polas superacións rexistradas 

na estación Torre de Hércules, débese a unha fonte natural, o aerosol mariño, tal e como se demostra 

no informe “ PM10 e PM2,5 na Coruña en 2014 e a influencia do aerosol mariño. Superacións do VLD na 

estación 15030027 – Torre de Hércules (A Coruña). Ano 2014”, publicado na páxina web 

www.meteogalicia.es/Caire. Durante 2015 deuse de novo esta circunstancia. O informe onde se aplican 

os descontos procedentes desta fonte natural atópase en realización e será publicado na mesma páxina 

web tan pronto como estea dispoñible. 

• Para o resto de casos, rexistráronse superacións puntuais dos valores límite, en menos ocasións do 

máximo permitidos pola lei. Cabe sinalar tamén, que en ningunha ocasión se superaron os valores 

limiar de alerta para a protección da 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 2015 como 

moi bo. 
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A continuación amósanse como resumo os mapas de avaliación da concentración dos distintos contaminantes 

en materia de protección da saúde das persoas - Galicia en 2015. 

• Zonas en cor verde: contaminantes por debaixo do Limiar Inferior de Avaliación 

• Zonas en cor amarelo: contaminantes entre o Limiar Inferior e o Limiar Superior de Avaliación 

• Zonas en cor laranxa: contaminantes entre o Limiar Superior de Avaliación e o Valor Límite 

• Zonas en cor violeta: Por enriba do Valor Límite 

 

 
  

Avaliación da concentración de SO2 para a 
protección da saúde en Galicia no ano 

2015 

Avaliación da concentración de NO2 para a 
protección da saúde humana en Galicia no 

ano 2015 

Resultado da avaliación do valor obxectivo 
do ozono para a protección da saúde 

humana en Galicia en 2015 

 

 

  

 
Avaliación da calidade do aire para o CO  

en Galicia en 2015 

 
Avaliación de partículas PM10 en Galicia no 

ano 2015 

 
Avaliación de partículas PM2.5 en Galicia no 

ano 2015 
   

   
Avaliación da concentración de benceno en 

Galicia no ano 2015 
Avaliación da concentración de 

Benzo(a)Pireno en Galicia no ano 2015 
Avaliación da concentración de As, Cd, Ni, 

Pb en Galicia no ano 2015 
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Outras actuacións destacadas durante 2015: 

• Renovación da certificación do sistema de calidade de acordo coa norma ISO 9001:2008 da Rede de 

calidade do aire. 

• Inicio dunha nova rolda de auditorías nas instalacións industriais, para comprobar in situ que se 

continúan a cumprir os requirimentos do RD 102/2011 e verificar a implantación das accións 

correctivas postas en marcha a raíz da auditoría inicial.  

 

Ademais, dado que o 28 de agosto de 2015 publicouse a Directiva (UR) 2015/1480 da Comisión, pola 

que se modifican varios anexos das Directivas 2004/107/CE e 2008/50/CE do Parlamento Europeo e 

do Consello nos que se establecen as normas relativas aos métodos de referencia, a validación e a 

localización dos puntos de mostraxe para a avaliación da calidade do aire ambiente, aproveitouse 

para comunicar os cambios que afectarán ós procedementos de traballo e que deberán implantarse 

nas estacións de calidade doa aire cando a Directiva 2015/1480 se traspoña ao ordenamento xurídico 

español, que debe ser como moi tarde o 31/12/2016.  

• Mellora do sistema de predición da contaminación por modelización: mellorouse o rendemento e a 

dispoñibilidade do modelo CHIMERE operado con medios propios.  

• Empregouse a modelización operada con medios propios realizada co CHIMERE para avaliar a 

calidade do aire en Galicia nas zonas onde nos atopamos por debaixo do limiar inferior de avaliación. 

O informe estará dispoñible na páxina web www.Metogalicia.es/Caire. 

• Realizouse a predición da contaminación atmosférica desagregada por concellos e a inclusión dun 

texto preditivo na mesma, que se amosa na páxina web www.Metogalicia.es, xunto coa predición do 

tempo. 

• Para poder mellorar na capacidade preditiva dos fenómenos adversos antropoxénicos, en 2015 

implantouse un modelo CALPUFF deseñado para o seu uso en predicións operativas relacionadas 

con situacións de emerxencia e a liberación de substancias tóxicas no aire 

• O 25/12/2014 a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio completou a activación da 

aplicación gratuíta MeteoGalicia coa que os cidadáns poderán consultar a información de predición e 

das redes de observación de MeteoGalicia por concellos e para un horizonte de ata 10 días, a través 

dos seus dispositivos móbiles. Con esta modificación, na sección Observación, pódese acceder aos 

datos das estacións de calidade do aire 

 

• No ano 2015, 10 centros educativos visitaron as instalacións de MeteoGalicia para recibir unha charla 

formativa en Calidade do Aire, adaptada á idade e ao tipo de estudos que cursaban os asistentes, e 

unha visita á estación de San Caetano.  

• Adquisición de novos analizadores: 14 analizadores automáticos de PM10/PM2,5 4 analizadores 

automáticos de dióxido de xofre, 7 analizadores de óxidos de nitróxeno, 5 de monóxido de carbono e 

5 de ozono en aire ambiente, 15 sistemas transmisión datos, 3 pantallas, 5 aires acondicionados para 

as cabinas, 3 cabinas, 10 Sistemas de Alimentación Ininterrompida, 1 Aetalómetro para a análise de 

black carbon en aire ambiente e 2 captadores de alto volume secuenciais para partículas en inmisión.  
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• Todos os investimentos realizados en equipamento para a Rede en 2015 supuxeron 707.058,82 €, 

IVE engadido, ao que cómpre engadir os 58.702,25 € IVE engadido en servizos de modelización, 

zonificación, auditorías das redes industriais e intercomparacións e os 221.592,64 € IVE engadido 

empregados no mantemento da Rede. 

• No ano 2015 non foi necesario poñer en marcha este protocolo en ningunha ocasión o Protocolo de 

Actuación en Situacións Excepcionais de Contaminación Atmosférica en Galicia. 

• Realizáronse campañas de medida indicativa coa unidade móbil para buscar localizacións para as 

novas estacións, para comprobar resultados obtidos por modelización e avaliar zonas nas que non 

existe estación fixa, pero non foi necesario realizar campañas por situacións de emerxencia. 

• Realizáronse campañas para a avaliación do benceno en Galicia, empregando medios propios da 

Xunta de Galicia, continuando a dinámica emprendida o pasado ano. 

• Realizáronse campañas para calcular o factor de corrección de Partículas PM10., empregando medios 

propios da Xunta de Galicia, sendo o LMAG laboratorio acreditado na Norma ISO 17025 para a 

realización dos ensaios pertinentes. 

• Realizouse a campaña de cálculo do IME en Torre de Hércules polo LMAG, laboratorio acreditado na 

Norma ISO 17025 para a realización dos ensaios pertinentes. 

• Analizouse e avaliouse a concentración de benzo(a)pireno en aire ambiente en Galicia empregando 

medios propios da Xunta de Galicia. As análises foron realizadas no LMAG, laboratorio acreditado na 

Norma ISO 17025 para a realización dos ensaios pertinentes. 

 


