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Á ATENCIÓN DO PRESIDENTE DA CORPORACIÓN DO CONCELLO DE CHANTADA.

Moción do grupo municipal Por Chantada – Candidatura de
Unidade Popular a prol da instalación nos colexios e institutos

públicos de purificadores de ar HEPA. 

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do  Regulamento Orgánico Municipal e 97.2 do  Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para a

súa discusión e aprobación, se procede, relativa á  Moción do grupo municipal Por Chantada –

Candidatura  de  Unidade  Popular  a  prol  da  instalación  nos  colexios  e  institutos  públicos  de

purificadores de ar HEPA. 
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  A tal efeito, apresentamos para a súa discusión, co alvo de suscitar a UNANIMIDADE da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O curso  2020/2021  está  desde  o  comezo  marcado  pola  pandemía  da  COVID-19  e,  en

consecuencia,  moitas  AMPAs  teñen  mostrado  desacougo  e  desconcerto  en  diferentes  centros

públicos do noso país pola actitude da Consellaría de Educación prohibindo ou pondo atrancos á

instalación de purificadores de ar nos centros, a pesar de que, como se verá, tornarían as aulas máis

seguras tanto para o alumnado canto para o profesorado. 

Desta arte, desde o grupo municipal Por Chantada-CUP, asumindo este desasosego da nosa

viciñanza, dámoslle traslado ao Pleno da Corporación para que se posicione ao respeito á falta dun

regulamento de participación viciñal que permitise canalizar a proposta ás proprias AMPAS.

O  pasado  21  de  outubro  de  2020  dúas  novas  relacionadas  coas  aulas  e  a  COVID  19

apareceron nos medios de comunicación. Por unha banda, a Xunta da Galiza, dende a Consellaría

de Educación, declara que desaconsella o uso de depuradores de ar HEPA nas aulas dos centros

escolares do noso país, sen especificaren en que fundamentan esta decisión, que, ao noso xuízo é de

índole exclusivamente económica. Porén, por outra banda, o CSIC, máximo organismo científico

do  Estado,  publica  as  súas  recomendacións  para  a  ventilación  das  aulas,  baseadas  nas

investigacións  máis  rigorosas  e  punteiras,  e  seguindo  a  estela  do  protocolo  de  Harvard,

propoñendo os HEPA como unha axuda indispensábel para mellorar a ventilación das aulas e

baixar  a  carga  vírica  naquelas  circunstancias  polas  que,  por  meteoroloxía  ou  contaminación

ambiental (centros en rúas con moito tráfico, por exemplo), non é posíbel manter as xanelas abertas

de xeito continuado1.

Esta contradición atinxe plenamente os centros educativos de toda a Galiza e preocupa as

AMPAs do noso territorio, que vendo como piora a situación da pandemía nesta segunda vaga, con

maior incidencia na comarca de Chantada cá primeira, e coñecendo a realidade social e climática do

noso país  podería  afectar  de  xeito  exponencial  ás  aulas  e,  de por  parte,  a  moitas  familias  con

membros en situación de saúde vulnerábel. Por iso, é imprescindíbel fornecer as aulas de todos os

1 A Guía para ventilación en aulas do CSIC poden consultarse na seguinte ligazón: https://www.csic.es/sites/default/
files/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic-mesura.pdf (última consulta 11/11/2020).
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recursos de seguranza que nos brinda a ciencia, como son os filtros HEPA, que axudan a reducir a

carga vírica dun espazo.

1.- Algunhas cuestións cronolóxicas para entender os acontecementos.

1.1.- Dende a primeira declaración do estado de alarme no Reino de España, en marzo, a

ciencia ten avanzado moito no coñecemento da COVID-19, e, nen que dicir ten, este coñecemento é

fundamental para formular  unha boa estratexia de protección e prevención. Así, agora sabemos que

aproximadamente 80% dos contaxios da covid 19 son vía aerosois, fronte a 20% por fómites e

superficies, como veñen divulgando dende hai meses expertos mundiais en aerosois2.

Os aerosois son partículas moi pequenas de fluído respiratorio e saliva, de menos de 100

micras,  que quedan suspendidas no ar desde uns minutos até  horas,  como se fosen un enorme

parapente que portase enriba os virus. Deste xeito, o virus pode manterse no ar e irse concentrando

progresivamente  nun ambiente  fechado como unha aula.  Canta  máis  concentración,  máis  carga

vírica e máis risco de contaxio. Sabemos tamén que o virus inactívase con auga e xabrón. Tamén

que o máis importante dunha máscara é a súa correcta adaptación á cara, para que non saian os

aerosois. E, desde logo, a ciencia insiste na ventilación como punto chave, determinando que os

espazos pechados, con pobre ou nula ventilación, agrupamento de persoas falando, cantando ou

berrando e sen máscara, por espazo de tempo prolongado, son os escenarios de máximo risco de

contraer a COVID-19. Os espazos fechados multiplican por máis de 20 o risco de contaxio e, entre

estas contornas atópanse os centros educativos. 

Dende hai meses, un grupo internacional de reputados científicos e enxeñeiros con moitos

anos de experiencia en investigación colectiva relacionada coa calidade do ar interior, ciencia de

aerosois, transmisión de doenzas por aerosois e sistemas de controlo de enxeñaría para aerosois, ten

elaborado un documento en constante actualización3, que informa sobre a transmisión por aerosois e

as ferramentas que a ciencia aconsella para evitar o contaxio da COVID-19.  Neste documento, no

punto 5.3 dinnos: 

Son seguras as escolas? Lamentabelmente, as escolas adoitan cumprir moitos dos requisitos para
unha transmisión eficaz do virus: no interior, amoreamento, pouca ventilación, proximidade, longa
duración, sen máscara, falar /  cantar / berrar /  respira con dificuldade. As taxas de ventilación

2 Por pór un exemplo, José Luis Jiménez da Universidade de Colorado e cuxo perfil académico pode consultarse
aquí:  https://www.colorado.edu/chemistry/jose-luis-jimenez e  que  conta  cunha  entrevista  en  El  Respeto:
https://www.youtube.com/watch?v=T1OW6LR7Ric.

3 Pode consultarse aquí: http://tinyurl.com/preguntas-espanol (última consulta 11/11/2020).      
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adoitan ser baixas (...). Existe un grande debate sobre que tamén as crianzas transmiten a doenza,
con algunha evidencia de que os máis cativos a transmiten menos e os nenos maiores transmítena
tan ben como os adultos. Porén, as escolas, se non se modifican, tamén son a situación perfeita
para  transmitilo,  o  que  pode  compensar  unha  menor  transmisibilidade  inherente.  Segundo  o
principio de precaución, as escolas só deben funcionar presencialmente se os níveis de infección
da  comunidade  son  baixos.  É  imperativo  implementar  varias  capas  de  protección,  o  máis
importante operando ao ar libre sempre que sexa posíbel. Para os períodos de clase no interior,
unha  maior  ventilación,  máscaras,  manter  a  distancia  interpersoal,  reducir  o  volume  da  fala,
reducir a densidade son todos importantes. Monitorizar os níveis de CO2 e asegurarse de que se
manteñan por baixo de 800-950 ppm é útil para asegurarse de que a ventilación sexa suficiente.
Joe Allen e colaboradores da Escola de Saúde Pública de Harvard escribiron extensamente sobre
este tema e UC Berkeley tamén publicaron recursos sobre este tema.

A docencia presencial é insubstituíbel para unha educación de calidade, polo que debemos

garantir que esta se dea nas mellores condicións e con aulas seguras. No punto 8.2 indican: 

Abrir  as  xanelas  é  o  método  máis  básico  para  aumentar  a  ventilación,  mais  a  cantidade  de
ventilación através das fiestras abertas pode variar moito segundo o clima e outros factores. Se
prefire instalar ventiladores nas xanelas para mover máis ar para asegurar unha taxa de ventilación
máis  constante  e  continua.  Abra  outras  ventás  do edificio  para  que  non se  succione  ar  polas
fendas.  Sinale os  ventiladores  que se  manteñan afastados,  xa que  non quererá  esparexer  virus
potenciais pola habitación.  

No entanto, as xanelas abertas poden non ser prácticas, cando o ar exterior é moi quente ou frío, ou
para lugares sen fiestras exteriores ou con ventás que non se poden abrir. Nalgúns edificios con
sistemas de ventilación mecánica, abrir as xanelas pode ser contraproducente, xa que interfire co
sistema de ventilación. Amais, é posíbel que o ar exterior non sexa “fresco”. Segundo a ubicación,
o ar exterior pode conter alérxenos, aerosois finos ou trazas de produtos químicos. Os filtros de ar
poden axudar a eliminar os contaminantes que ingresan através das fiestras abertas.

No mesmo documento facilitan unha guía para elixir un filtro HEPA axeitado a cada espazo

e mesmo unha calculadora para facilitar a labor. No mes de xuño de 2020 facíase público o mellor

protocolo desenvolvido até o momento para o regreso ás aulas, o Protocolo Harvard, baseado nos

avances científicos sobre a COVID-194. Aliás, este protocolo adica un extenso capítulo a exprlicar

que é a SARS-COV-2, os seus grupos de risco, a importancia da transmisión por aerosois, etc.

Unha vez expostos os riscos, entra a falar das estratexias para a prevención e a importancia da

ventilación, indicando, por exemplo, que  debemos utilizar un sistema de capas de protección

combinadas (máscara, distancia, hixiene, ventilación natural por xanelas, filtrado de aire). 

Tamén advirte que as estratexias das administracións fronte a este virus deben ser flexíbeis,

para permitir a súa rápida adaptación aos achádegos da ciencia. A redución do risco de contaxio nas

aulas debe fundamentarse na ventilación, mellorando a existente, incrementándoa ou desenvolvendo

4 Pode  consultarse  aquí:  https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-
Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf (última consulta 11/11/2020).
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a ventilación con filtros HEPA portátiles para así alcanzar cinco renovacións completas de ar por

hora, a chamada CADR, que resulta do sumatorio das distintas estratexias de limpeza e renovación

do ar. 

UNDERSTANDING COVID-19 How is COVID-19 transmitted? Long-range transmission refers
to transmission of virus in aerosols, which may be generated when an infectious person exhales,
speaks, sneezes, or coughs and then travel out of the immediate 6-foot vicinity of the infectious
person via airflow patterns. This airborne virus can remain aloft for more than an hour indoors to
infect people who are not interacting closely with the infectious person.  Long-range airborne
transmission can be minimized by, among other things, increasing outdoor air ventilation to
dilute the concentration of airborne virus or filtering air recirculating in a room or building.

“Layer defenses No one control strategy alone can limit the transmission of disease . Schools
should approach reopening with  a layered defense strategy, where many small interventions
and strategies are combined, simultaneously. Schools should deploy an ‘all in’ approach that
uses every control feasible.

Be flexible The scientific community’s understanding of this virus is changing rapidly. Disease
spread and timing are not fully predictable.  Schools should recognize that the dynamic nature
of  knowledge  during  a  global  pandemic  requires  a  flexible  and  adaptive  approach .  The
strategies  in  this  report  were  developed  with  careful  attention  to  the  most  recent  scientific
discoveries regarding COVID-19 and its effects on and transmission among school-aged children.
Our collective understanding of this virus will change, and therefore the approach schools take
may change over time, too.

1.2.-  No  entanto,  o  14  de  xullo  a  Consellaría  de  Educación  nen  sequera  recomendaba

máscara para os estudantes no rascuño do seu protocolo, publicado o 22 de xullo. 

1.3.-  O  30  dese  mesmo  mes,  o  Ministerio  de  Sanidade,  Ministerio  para  a  Transición

Ecolóxica e Reto Demográfico e o IDAE (Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía)

publican  unha  actualización  a  respeito  da  regulación  RITE  (Real  Decreto  1027/2007)  e  a

propagación da COVID-195. Na aliña 3.2.2 adicada a aquelas construcións posteriores a 2007 e que,

portanto non teñen sistemas de ventilación e depuración de ar integrados, como o caso da maioría

dos centros educativos, declaran: 

Sistemas portátiles. Recomendación 11b. Sistemas de filtración e purificación portátiles. No caso
de locais con dificuldades para obteren unha ventilación axeitada, recoméndase o uso de
unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA, ubicadas nos espazos a
tratar. É mester que manteñan un índice de movementos hora significativo. Os filtros HEPA
deberán ter unha filtración altamente eficiente do ar, con capacidade de reter aerosois en

5 “Recomendacións de operación e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación de edificios e locais para 
a prevención da propagación da SARS-CoV-2. Dispoñíbel en 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf (última consulta 12/11/2020). Entendo que este documento
debería tamén lerse por parte do Goberno para aplicar no auditorio municipal, por exemplo, aínda que non 
sexa o obxecto desta moción.
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porcentaxes superiores a 99.5%, segundo a norma UNE1822. 

1.4.- O 30 de agosto a Consellaría de Educación oferece unha nova versión do protocolo e

publica outra o 16 de setembro, xa iniciado o curso6. En ningunha das versións se lle concede a

suficiente importancia á transmisión por aerosois. Recomenda ventilacións 15 minutos antes das

clases, durante e despois do recreo que son, a todas luces, insuficientes. Tamén aconsella manter as

xanelas abertas de xeito continuado se a meteoroloxía o permite. Até aí as recomendacións sobre

aerosois, deixando totalmente desamparados aos centros galegos, que durante a maioría do curso

teñen clima adverso, por choivia,  frío,  vento e mesmo neve.  Manter as ventás abertas de xeito

continuado con clima adverso provocaría a entrada de auga nas aulas, asolagando o chan e xerando

problemas de humidade e habitabilidade e provocaría unha perda de calor e subsecuente gasto en

calefacción,  inasumíbel  para  os  centros.  O  protocolo  da  Consellaría  tamén  ignora  os  centros

educativos en contorna urbana, onde, en caso de ter sempre abertas as fiestras, a contaminación

atmosférica poría en perigo a saúde do alumnado e docentes e a contaminación acústica dificultaría

tamén o normal desenvolvemento das clases:  

4.2. Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo
menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que
sexa posíbel entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:

4.2.1.  Cando  as  condiciones  meteorolóxicas  e  do  edificio  o  permitan,  manteranse  as  xanelas
abertas o maior tempo posible.

4.2.2.  Débese  aumentar  a  subministración  de  ar  fresco  e  non  se  debe  usar  a  función  de
recirculación do aire interior.

Perante as deficiencias no protocolo da Consellaría e falta de previsión fronte a unha

realidade como é  a  nosa meteoroloxía  algúns  centros  educativos  galegos  decidiron,  previa

consulta e visto bo do correspondente Inspector de Educación,  acollerse á normativa RITE do

Ministerio e  implementar as  renovacións de ar con unidades portátiles  de filtrado HEPA,

6 A versión citada (16 de setembro de 2020) do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de
ensino non universitario da Galiza para o curso 2020/2021 pode consultarse aquí:

 http://www.edu.xunta.gal/centros/iessalvadormadariaga/system/files/protocolo_centros_16_09_2020.pdf. Houbo varias
modificacións a posteriori, nalgúns casos sensíbeis como incentivar a asistencia de persoas con contactos estreitos
pendentes da proba para determinar se teñen a COVID-19. A disposición non ten desperdicio:

Os convivintes dunha persoa con síntomas compatíbeis coa COVID (alumno/a ou profesional) que se
encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindíbeis até que se
confirme o resultado, mais non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir
tanto á escola como ao seu posto de traballo.
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adoptando  o  sistema  de  protección  por  capas  aconsellado  por  Harvard  e  sumando  as

renovacións  de  ar  realizadas  por  estes  aparellos  ás  ventilacións  naturais  por  medio  da

apertura de xanelas.  Así, co sumatorio dos dous sistemas, alcánzanse as 5 renovacións de ar

na hora recomendadas polo CSIC, Harvard e a comunidade científica. 

No entanto, axiña chegaron instrucións aos centros, durante o mes de outubro, que vetaban a

instalación deste sistema sen daren ningunha explicación ao respeito.

1.5.- Nas Recomendacións obre a ventilación en centros educativos no contexto da COVID-

19, do 4 de novembro, indícase a purificación do ar como último recurso e require a súa instalación

informe técnico  para  alén  doutros  permisos  e  determinacións  que,  na  práctica,  invalidan  a  súa

viabilidade para os centros galegos que non os tiveran xa instalados con anterioridade7:

En calquera caso o uso, sempre extraordinario, de ventilación forzada ou de purificación de ar
precisa do correspondente estudo técnico especializado pertinente, solicitado polo centro educativo
através  da  Unidade Técnica  da  Xefatura  Territorial  correspondente  da  Consellería  de  Cultura,
Educación e Universidade e autorizado en coordinación coas directrices da autoridade sanitaria.

Non obstante, o documento da Xunta contradí tanto o Real Decreto RITE canto o protocolo

Harvard,  así  como  o  documento  do  comité  de  científicos8.  Todos  eles  coinciden  en  que  os

depuradores de ar  HEPA só teñen efectos  beneficiosos  para a  saúde,  diminuíndo problemas de

alerxia, asma, sensibilidade química, transmisión de enfermidades víricas ou bacterianas e limpeza

de  substancias  volátiles  potencialmente  prexudiciais.  Deste  xeito,  aínda  que  as  3  institucións

publican consellos para escoller un HEPA portátil axeitado e dimensionado para cada caso, insisten

en que calquera destes dispositivos terá efectos positivos, e nunca prexudiciais para a saúde. 

Os dispositivos deben9:

7 Pode consultarse o documento na seguinte ligazón:
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20201104_ventilacion_covid_final.pdf (última  consulta  12/11/2020).

Este documento foi aprobado por Resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de Cultura,
Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproban as “Recomendacións sobre a ventilación en centros
educativos no contexto da Covid-19” para centros educativos non universitarios na Comunidade Autónoma da
Galiza, de 4 de novembro. Dispoñíbel en

 https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_conxunta_ventilacion.pdf (última consulta 12/11/2020).
8 Dispoñíbel en http://tinyurl.com/preguntas-espanol (última consulta 12/11/2020). 
9  Existe unha calculadora de Harvard-University of Colorado que facilita os cálculos. Dispoñíbel en :
https://translate.google.com/translate?

depth=1&hl=en&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.google.com/url
%3Fq%3Dhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEhk1IEdbEi_b3wa6gI_zNs8uBJjlSS-86d4b7bW098/edit
%2523gid%253D1882881703%26sa%3DD%26ust%3D1603794538904000%26usg
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- Cumprir a normativa europea.

- Ter filtros HEPA verdadeiros (sen ións, sen UV).

- Especificar que reteñen virus.

- Reter un mínimo do 99,7% das partículas e filtrar a 0,3 micras. 

- A CADR do dispositivo sumado ás ventilacións naturais deben completar as 5 ventilacións por

hora. Nunca será substitutivo da ventilación natural estipulada.

2.- As demandas das AMPAs.

Polo indicado até o de agora, AMPAs de toda a Galiza elaboraran solicitudes á Consellaría e

transmitiron a diferentes grupos propostas de mocións para o seu debate e, se procede, aprobación

polas corporacións locais. Conclúen, amais, co seguinte:

    • Que non comprenden a postura da Consellaría de Educación desaconsellando os dispositivos

HEPA.

    •  Que os  centros  educativos,  no  seu  desamparo  por  parte  da  Xunta  respecto  aos  aerosois,

acóllense a un Real Decreto que si recomenda os dispositivos HEPA para axudar a reducir a carga

viral nas aulas.

3.- Unha problemática local o gas radon. 

No edificio que alberga o Concello de Chantada existe unha problemática ligada ao gas

radon. Sobre isto, xa alertamos no pleno ordinario de 8 de maio de 2017, através da Moción de Por

Chantada-CUP para impulsar un estudo sobre a incidencia do cancro no Concello de Chantada e

a adopción de medidas preventivas fronte a esta doenza10. 

No  Pleno  ordinario  de  novembro  de  2019  formulamos  unha  pergunta,  xa  que  fomos

coñecedores  de  elevadísimas  medicións  deste  gas.  A  resposta  foi  que  se  ía  arranxar  cuns

%3DAOvVaw3D5praR1NBipnWvl43PoeH (última consulta 12/11/2020).  
10 A moción fora, infelizmente, rexeitada. Pode consultarse na seguinte ligazón: 

https://porchantada.files.wordpress.com/2017/07/mocic3b3n-de-por-chantada-estudio-incidencia-do-cancro.pdf 
(última consulta 12/11/2020). 
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ventiladores.

A día de hoxe a situación non está solventada. Os filtros HEPA, porén, non son eficaces para

gases, pasando unha das solucións, complementar da ventilación, pola  instalación de filtros de

carbón activo que protexan ás persoas traballadoras da casa consistorial. 

A mellor maneira de lidar co radon é identificar pontos de entrada, minimizar o tempo gsto

alí e instalar sistemas de succión para evitar o acúmulo.  Unha substancia notábel que o carbón

activo pode capturar do ar é o radon, cando pasa pola auga filtrada, e é particularmente eficaz cando

se usa con outro conxunto de medidas, nomeadamente ventilar para evitar o acúmulo deste gas.

Por todo o exposto anteriormente, o  grupo municipal Por Chantada-CUP propón ao Pleno da

Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.- O Pleno da Corporación Municipal de Chantada demanda da Consellaría de Educación

que permita o fornecemento aos centros educativos de equipos HEPA portátiles para engadir

unha  capa  máis  de  protección  fronte  á  transmisión  da  COVID  19,  facéndose  cargo  da

devandita instalación e subministro a propia Consellaría.

2.- Comunicar a aprobación desta moción, se for o caso, á Consellería de Educación e a todos

os Grupos Parlamentares do Parlamento galego.

3.- O Concello de Chantada estudará a instalación de sistemas de succión e filtros de carbón

activo  na  casa  consistorial  para  lidara  co  gas  radon.  Asemade,  promoverá  campaña

informativa sobre os perigos deste gas e instalará medidores en todos os edificios públicos da

súa titularidade.
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Moción asinada por Antom Fente Parada en Chantada a 12 de novembro de 2020.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR.
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