
Programa galego de vixilancia sanitaria das zonas de baño – Informe tempada 2015

1. Introdución
As augas de baño defínense como calquera elemento de augas superficiais onde se prevexa

que poida bañarse un número importante de persoas, onde exista unha actividade próxima

relacionada directamente co baño, no que non haxa unha prohibición permanente de baño

nin se formulase unha recomendación permanente de absterse deste e onde non haxa

perigo obxectivo para o público.

A Lei  14/1986,  do 25 de abril,  xeral  de sanidade establece a  obriga  das  administracións

públicas sanitarias de orientaren as súas actuacións prioritariamente á promoción da saúde

e á prevención das enfermidades. A citada lei  indica que as actividades e produtos que,

directa  ou  indirectamente,  poidan  ter  consecuencias  negativas  para  a  saúde  serán

sometidos a control por parte das administracións públicas. Unha destas actividades é o

uso recreativo da auga, en concreto das zonas de augas de baño naturais. Coa aprobación

da Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006,

relativa á xestión da calidade das augas de baño e da normativa estatal que a desenvolve, o

Real decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de baño,

actualízase  o  marco  regulamentario  nesta  materia,  que  inclúe  novidades  de  carácter

científico  e  técnico  entre  as  que  cómpre  salientar  un  novo  sistema  de  cálculo  da

clasificación sanitaria das augas de baño.

Por estes motivos, a Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Innovación e

Xestión da Saúde Pública, executa o Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño

que, con carácter autonómico, funciona na nosa comunidade desde mediados da década

dos  oitenta.  Neste  programa  considérase  prioritaria  a  difusión,  a  todas  as  partes

interesadas, de información suficiente e oportuna sobre a calidade das zonas de baño. 

2. Obxectivos
2.1. Xeral

Minimizar  os  riscos  de  contraer  enfermidades  ao  bañarse  nas  augas  marítimas  ou

continentais.

2.2. Específicos

 Vixiar e clasificar as augas das zonas de baño censadas.
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 Identificar  as  verteduras  que  poidan  supoñer  unha  deterioración  da  salubridade  das

zonas de baño.

 Facilitar  que todos  os  usuarios  das  zonas  de baño dispoñan de información  sobre  a

calidade microbiolóxica das augas durante a tempada de baño.

 Informar as entidades con responsabilidade na súa xestión sobre as condicións das augas

de baño.

3. Marco lexislativo 

 Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006,

relativa  á  xestión  da  calidade  das  augas  de  baño  e  pola  que  se  derroga  a  Directiva

76/160/CEE.

 Decisión de execución da Comisión do 27 de maio de 2011 que establece, en virtude da

Directiva  2006/7/CE  do Parlamento Europeo e do Consello,  un símbolo para informar o

público da clasificación das augas de baño e de calquera prohibición ou recomendación que

lle afecte a este.

 Real decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de baño.

4. Material e métodos 
4.1. Elaboración do censo oficial de zonas de baño

No mes de marzo do 2015, incorporouse ao Náyade o censo de praias e o calendario de

control destas para que o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade llo notificase

á Comisión Europea.  Deste xeito,  estableceuse o censo oficial  de zonas de baño para a

tempada 2015. 

4.2. Mostraxe

A vixilancia sanitaria das zonas de baño levouse a cabo mediante a mostraxe periódica da

auga das zonas de baño realizada polo persoal da clase de farmacéuticos inspectores de

saúde pública (FISP) de cada xefatura territorial de sanidade (XTS) en base a un calendario

preestablecido. 

Recolléronse,  con  carácter  xeral,  un  total  de  10  mostras  de  cada  zona  de  baño,  unha

realizada antes do inicio da tempada e as nove restantes recollidas ao longo desta, cunha
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periodicidade aproximadamente quincenal,  agás nas zonas de baño sitas nas Illas Cíes e

Ons,  nas  que,  como  son  consideradas  zonas  con  limitación  xeográfica  especial,  se

recolleron  cinco  mostras  (catro  na  tempada  e  unha  anterior)  e  nas  zonas  de  baño  de

Ourense Área Recreativa Rabal do concello de Chandrexa de Queixa e na zona de baño O

Caneiro no concello de Baltar, onde se recolleron seis mostras.

A tempada de baño establécese desde o 1 de xuño ata o 30 de setembro, agás nas zonas de

baño que se atopan nas Illas Cíes e Ons, nas que a tempada de baño se establece desde o 1

de xullo ata o 30 de setembro; na zona de baño de Ourense Río Rabal que é desde o 1 de

xuño ata o 25 de xullo e Río Arzoá que é desde o 1 de xuño ata o 31 de agosto.

O transporte das mostras ata o laboratorio levouse a cabo en neveiras refrixeradas.

4.3. Análise das mostras

No Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, determináronse os parámetros microbiolóxicos

enterococos intestinais  e  Escherichia  coli de forma rutineira  (parámetros que deben ser

controlados analiticamente segundo a lexislación vixente). Ademais, determinouse o pH no

laboratorio  e  o  resto  dos  parámetros  controláronse  de  xeito  visual  no  momento  da

mostraxe. 

Táboa 1. Técnicas empregadas polo Laboratorio de Saúde Pública de Galicia para a determinación dos

parámetros microbiolóxicos analizados

Parámetro Método análise Unidades Acreditado Validado

Enterococo intestinal 
Número máis probable, 
baseado na tecnoloxía DST

NMP/100 mL Non Si

Escherichia coli UNE EN ISO 9308-2 NMP/100 mL Si Si

4.4. Xestión e difusión dos resultados obtidos

Logo  de obter  os  resultados  analíticos  das  mostras  recollidas,  o  Laboratorio  de  Saúde

Pública de Galicia, introdúcenos na súa aplicación informática e o persoal da Sección de

Sanidade  Ambiental  das  xefaturas  territoriais  de  sanidade  validan  os  resultados  na

aplicación informática Herme.
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Os datos de cada mostraxe foron publicados periodicamente na páxina web da Dirección

Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (www.dxsp.sergas.es). Ao final da tempada,

os resultados microbiolóxicos  das  mostras  analizadas foron introducidos  no Sistema  de

Información Nacional de Augas de Baño (Náyade). Estes resultados poden consultarse na

páxina  web  do  Náyade  a  través  do  acceso  ao  cidadán

(http://nayade.msc.es/Splayas/home.html) e na páxina web da dirección xeral.

4.5. Cálculo da clasificación sanitaria final das augas de baño

A Directiva 2006/7/CE establece un novo sistema de cálculo que ten en conta os datos dos

controis  das  catro  últimas  tempadas.   O  sistema  de  cálculo  consiste  na  avaliación  do

percentil  da  función  normal  de  densidade  de  probabilidade  (log10)  dos  datos

microbiolóxicos  obtidos  nunhas  augas  de  baño  determinadas.  Dedúcese  o  valor  do

percentil da seguinte maneira:

i)  Tómase  o  valor  log10  de  todas  as  enumeracións  bacterianas  da  secuencia  de  datos

avaliada.

ii) Calcúlase a media aritmética dos valores log10 (μ).

iii) Calcúlase a desviación típica dos valores log10 (σ).

O punto superior  do percentil  90  da función de densidade de probabilidade dos  datos

dedúcese da seguinte ecuación: punto superior do percentil 90 = antilog (μ + 1,282 σ).

O punto superior  do percentil  95  da función  de densidade de probabilidade dos  datos

dedúcese da seguinte ecuación: punto superior do percentil 95 = antilog (μ + 1,65 σ).

A cualificación establécese segundo os valores que se indican na táboa 2.

Táboa 2. Criterios para o cálculo da clasificación das zonas de baño segundo a Directiva 2006/7/CE

Parámetro
Clasificación, augas marítimas Clasificación, augas continentais

Excelente Boa Suficiente Excelente Boa Suficiente

Enterococos intestinais 100 (*) 200 (*) 185 (**) 200 (*) 400 (*) 330 (**)

Escherichia coli 250 (*) 500 (*) 500 (**) 500 (*) 1000 (*) 900 (**)

(*)De acordo coa avaliación do percentil 95
(**)De acordo coa avaliación do percentil 90
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