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1. INTRODUCIÓN 

No presente informe indicaranse os valores de ruído ambiental obtidos en distintos puntos da 

xeografía galega. A Xunta de Galicia dispón dunha Rede de Ruído para a observación ambiental 

dos niveis acústicos que se acadan na Comunidade Autónoma. 

Neste informe preséntase a situación acústica en zonas puntuais das cidades galegas para a 

valoración do ruído ambiental da Galicia urbana no ano 2012. Este informe estrutúrase desde 

o marco legal en materia de ruído, realízase unha clasificación das instalacións que serven para 

o obxectivo deste informe e finalmente se mostran os valores acadados en ditas observacións. 

 

1.1 O RUÍDO 

O ruído é unha sensación sonora molesta. A Directiva 2002/49/CE define o ruído ambiental 

como o son exterior non desexado ou nocivo xerado polas actividades humanas, e a Lei 

37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, regula a contaminación acústica (presenza no 

ambiente de ruído ou vibracións, calquera que sexa o emisor acústico que os orixine, que 

implique molestia, risco ou dano para as persoas, para o desenvolvemento da súas actividades 

ou para os bens de calquera natureza, incluso cando o seu efecto sexa perturbar o desfrute 

dos sons de orixe natural, ou que causen efectos significativos sobre o medio ambiente) de 

xeito máis amplo, para evitar e reducir os danos que poida provocar na saúde humana, os bens 

ou o medio ambiente. 

O ruído mídese en unidades de presión e a distintas frecuencias, co que a súa cuantificación 

realízase nunha escala logarítmica, de decibelios (dB) e cunha ponderación que mide a 

intensidade do son nun rango de frecuencias audibles polo oído humano. Para a súa medición 

utilízase un aparato denominado sonómetro. 

Estímase que en Europa por motivo da contaminación acústica prodúcese unha perda de 

calidade de vida dunha semana por persoa dentro dunha familia tipo. E a principal causa de 

perda de calidade de vida dentro dos tipos de contaminación acústica é o ruído provocado 

polo tráfico, que engadido á contaminación química do aire, é axente de mortes e 

enfermidades coronarias (un 5% das mortes). Por outra banda o ruído nocturno afecta 

negativamente ás habilidades cognitivas (aprendizaxe e concentración) nas persoas máis xoves 

que o sofren por alteración do descanso. Outros efectos son cambios hormonais, fatiga e 

depresións. Á vez o impacto acústico orixina perdas de 12000 millóns de euros ao año na UE1. 

 

                                                           
1
 Fontes: Burden of disease from environmental noise, Organización Mundial da Saúde, 2011. 

E Science for Environment Policy: European Commission DG Environment News Alert Service, edited by 
SCU, The University of the West of England, Bristol. 
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A continuación mostrase unha representación onde se indican os dB que soporta unha persoa 

segundo qué tipo de situacións e as súas consecuencias. 

Nivel de Presión 

acústica 
Situación 

Efectos en saúde tras exposición 

prolongada 

0 – 30 dB 
Silencio 

Natureza en calma 
Limiar de audición 

30 – 40 dB Dormitorio Nivel de descanso 

40 – 50 dB Sala de estar  

50 – 60 dB 
Conversa 

Comercio 
Nivel de fondo de vida social 

60 – 70 dB Industria Molestias 

70 – 90 dB 

Tráfico 

Música auriculares 

Ferramentas de fábrica 

Alteracións cardíacas e hormonais  

Lesiones auditivas 

90 – 120 dB 
Sirenas 

Discoteca 
Lesiones neuronais 

120 dB Motor Avión Limiar de dor 

>  120 dB Explosión Xordeira permanente 
Táboa 1 

É importante indicar que para o conxunto de datos de ruído unha diferenza entre eles de 1 dB 

supón a existencia dun ruído de enerxía medida un 25% diverxente, e se un ruído é 3 dB 

superior a outro a enerxía do primeiro é dobre ca do segundo.  

A redución do tráfico e da velocidade dos vehículos, un bo asfalto, a promoción do tren, a 

implantación de barreiras anti-ruído, a mellora do pavimento ou a elección de materiais 

illantes, son medidas de protección fronte ao ruído. Pero a concienciación cidadá e a actuación 

da Administración no cumprimento da lexislación son tamén medidas eficaces. 

 

1.2 LEXISLACIÓN 

A contaminación acústica na actualidade está regulada pola seguinte lexislación: 

 Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre avaliación e xestión 

do ruído ambiental, que indica aspectos xenéricos a desenvolver polas lexislacións 

nacionais. 

 A Lei 37/2003 do Ruído que é unha transposición e ampliación da mencionada 

Directiva, e serve de base do ordenamento normativo sobre ruído. 

 

 O Real Decreto 1513/2005 que desenvolve a mencionada Lei sobre as ferramentas 

necesarias para a realización dos mapas de ruído. 
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 O Real Decreto 1367/2007 que desenvolve a Lei no referente á zonificación acústica, 

obxectivos de calidade e emisións acústicas a cumprir. A súa vez modificado 

lixeiramente polo Real Decreto 1038/2012. 

 

Dentro do marco lexislativo xeneral debemos engadir as Ordenanzas propias de cada concello 

que, por ser o ruído competencia administrativa local na súa meirande parte, son  

regulamentos tamén determinantes no cumprimento da lexislación vixente. 

O R.D. 1367/2007 contempla dous tipos de valores de inmisión de ruído a cumprir atendendo 

ao obxecto da medición: por unha banda os obxectivos de calidade acústica, que son os 

valores máximos nun prazo diario e anual permitidos pola lexislación para determinadas zonas 

que clasificarán os concellos, denominadas zonas acústicas; por outra banda os valores límite 

de inmisión, que son os valores que nun momento dado non poden superarse por efecto de 

emisores de ruído. Os valores límite son máis restritivos que os obxectivos de calidade acústica 

e están suxeitos, ao igual que os obxectivos de calidade, a control por parte da autoridade 

competente. A continuación se indican os obxectivos referidos. 

Obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables a áreas urbanizadas existentes: 

Tipo de área acústica 
Índices de Ruído 

Ld Le Ln 

e 

Sectores do territorio con predominio de solo de uso 

sanitario, docente e cultural que requira unha especial 

protección contra a contaminación acústica 

60 60 50 

a 
Sectores do territorio con predominio de solo de uso 

residencial 
65 65 55 

d 
Sectores do territorio con predominio de solo de uso 

terciario distinto do contemplado en c) 
70 70 65 

c 
Sectores do territorio con predominio de solo de uso 

recreativo e de espectáculos 
73 73 63 

b 
Sectores do territorio con predominio de solo de uso 

industrial 
75 75 65 

f 

Sectores do territorio afectado a sistemas xenerais de 

infraestruturas de transporte, ou outros equipamentos 

públicos que os reclamen (1) 

(2) (2) (2) 

Táboa 2 

(1) Nestes sectores do territorio se adoptarán as medidas adecuadas de prevención da contaminación acústica, en 

particular mediante a aplicación das tecnoloxías de menor incidencia acústica de entre as mellores técnicas 

dispoñibles, de acordo co apartado a), do artigo 18.2 da Lei 37/2003, de 17 de novembro. 
(2) No límite perimetral destes sectores do territorio non se superarán os obxectivos de calidade acústica para ruído 

aplicables ao resto de áreas acústicas colindantes con eles. 

Nota: Os obxectivos de calidade aplicables ás áreas acústicas están referenciados a unha altura de 4 m. 
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Os principais parámetros que se utilizan para avaliar os niveis acústicos son os índices de ruído 

por franxas horarias dun día completo. 

As medidas de ruído se definen a partires das 7:00 da maña (hora local) ata as 7:00 (hora local) 

do día seguinte. E a súa vez se divide en tres períodos que serán os seguintes: 

- entre as 7 e as 19 horas. O ruído neste período represéntase como valor medio por un 

índice denominado Ld. 

- entre as 19 e as 23 horas. O ruído neste período represéntase como valor medio por 

un índice denominado Le. 

- entre as 23 e as 7 horas do día seguinte. O ruído neste período como valor medio 

represéntase por un índice denominado Ln. 

 

Polo R.D. 1367/2007 se considera que se respectan os obxectivos de calidade acústica cando 

conforme aos procedementos establecidos no anexo IV de dito R.D. para cada un dos índices 

de ruído, Ld, Le e Ln, cúmprense as seguintes condicións: ningún valor anual (tomando un ano 

natural) supera ao fixado na táboa correspondente do anexo II de dito R.D. (que se reproduce 

na Táboa 2) e o 97% dos valores diarios correspondentes non superan en 3 dB eses mesmos 

valores. 

De xeito orientativo para un seguimento dos valores obtidos no presente informe se pode 

tomar como referencia os obxectivos de calidade acústica indicados no R.D. 1367/2007. 
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2. OBXECTIVO 

O obxectivo deste informe é a observación ambiental e avaliación dos niveis de ruído poñendo 

de manifesto a calidade física do aire ambiente en determinados puntos da xeografía galega, 

promovendo a súa difusión pública. 

A información proporcionada ten carácter puramente orientativo e destinado a información 

ambiental, sendo incluso un dos obxectivos do presente informe comprobar o efecto do ruído 

ambiental urbano de fenómenos naturais como la chuvia e o vento, polo que en ningún caso 

dita información é vinculante para a resolución de procedementos administrativos. 
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3. REDE DE RUÍDO 

A Rede de Ruído da Comunidade Autónoma de Galicia a compoñen sonómetros emprazados 

en varias estacións da Rede Galega de Control da Calidade do Aire nas cidades galegas. A Xunta 

de Galicia é o seu titular das estacións, da súa xestión e mantemento.  

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DAS ESTACIÓNS 

As estacións da Rede de Ruído da Xunta de Galicia constan de sonómetro interior con mastro 

exterior a unha altura de 3 metros, onde se localiza o micrófono.  

Micrófono exterior     Sonómetro

  

Figura 1      Figura 2 

 

Os sonómetros se conectan cunha adquisidora para o envío en tempo real dos datos; que se 

mostran en forma dos índices de ruído por períodos de día, tarde e noite na páxina-web de 

MeteoGalicia, onde se pode consultar o histórico destes índices 

(http://www.meteogalicia.es/contAcustica/consultaIndex.action?request_locale=gl). Os 

sonómetros da rede son tipo 22.  

 

3.1.1 Localizacións 
 

Las estacións onde hai sonómetro se atopan en: 

 A Coruña, na Delegación de Sanidade na zona de Riazor. 

 Ferrol, no parque Raíña Sofía. 

 Lugo, na Avenida Fingoi. 

 Ourense, na rotonda de Eulogio Gómez Franqueira fronte á estación de buses. 

                                                           
2
 Existen dous tipos de sonómetro segundo a precisión e obxecto para o que se destinen. O R.D. 

1367/2007 dispón para determinación de ruído ambiental a posibilidade de utilizar sonómetros tipo 2, 
mentres que serán tipo 1 segundo dito R.D. os utilizados para accións de tipo administrativo ou xurídico. 

http://www.meteogalicia.es/contAcustica/consultaIndex.action?request_locale=gl
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 Pontevedra, na estrada de Mollabao. 

 Santiago de Compostela, no campus universitario da cidade sur e nunha área 

verde da zona de San Caetano no norte da cidade. 

 Vigo, no paseo de Coia. 

 

A CORUÑA 
 

 
Figura 3 

A estación está situada nunha zona moi 
transitada da cidade, confluencia de varias 
rúas. Ademais se atopa nun pequeno 
aparcamento. 

 

 

 

 

FERROL 
 

 
Figura 4 

A estación está situada nun parque urbano, no 
centro da cidade, pero na zona perimetral do 
mesmo, a certa altura da estrada contigua. 

LUGO 
 

 
Figura 5 

A estación está situada nunha zona céntrica da 
cidade pero cun tráfico moderado, ademais 
posúe unha mediana de verde de varios metros 
que serve como protección acústica. 
 

OURENSE 
 

 
Figura 6 

A estación está situada nunha rotonda da 
cidade, cun elevado tráfico entre a estación de 
autobuses e a entrada dos trens na estación. 
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PONTEVEDRA 
 

 
Figura 7 

A estación se localiza nunha zona de paso ou 
transición a unha zona industrial co que o 
tráfico é continuo e a altas velocidades. A 
estación se atopa no mesmo borde da estrada. 

 

 

 

 
SANTIAGO – CAMPUS 
 

 
Figura 8 

 
A estación é a estación de referencia dunha 
entorna de protección por uso docente, situada 
nunha zona alta da cidade. 

 

SANTIAGO – SAN CAETANO 
 

 
Figura 9 

A estación está localizada nunha zona verde da 
cidade pero cerca de importantes focos como 
unha estrada principal ou un centro comercial. 

 

 

 

 

 

 
VIGO 
 

 
Figura 10 

A estación se atopa no paseo central da cidade, 
aínda que a unha considerable distancia da 
estrada principal que atravesa a cidade paralela 
a dito paseo. 
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3.1.2 Tipoloxía 
 

Legalmente corresponde ás respectivas administracións locais marcar a zonificación acústica 

no seu planeamento urbanístico, polo que as zonas onde se localizan as estacións que se 

mostran neste informe están suxeitas ao que se estableza en dito planeamento. Ditas 

estacións urbanas que conforman a Rede de Ruído de Galicia reflicten distintos niveis de ruído 

en función do emprazamento no que se localizan, co que se poderían clasificar por diferentes 

tipoloxías: 

• Estacións de zonas de alta densidade de tráfico: A Coruña, Ourense e Pontevedra. 

• Estacións de zonas residenciais: Lugo e Vigo. 

• Estacións asimilables a zonas verdes: Ferrol e Santiago - San Caetano. 

• Estación en zona de protección especial por uso docente e cultural: Santiago-Campus. 

Na Coruña, Ourense e Pontevedra como xa se mencionou, a localización das estacións está en 

entornas de moita densidade de tráfico e de paso de viandantes nos dous primeiros casos, co 

que se podería presupoñer uns valores moi altos de contaminación acústica, incluso en 

períodos nocturnos, e case todos os días, quizais excepto os fins de semana e períodos 

vocacionais debido á diminución de actividade, como é propio destas zonas con predominio de 

solo de uso residencial.  

En Lugo e en Vigo dáse a característica de que a estación se atopa situada nunha pequena zona 

verde marcando distancia cos principais focos de emisión de ruído, o tráfico, co que cabe 

supoñer que os valores nestas estacións serán menores que nos casos anteriores, pois esa 

distancia implica unha atenuación dos niveis de ruído.  

En Ferrol e en Santiago–San Caetano son zonas con pouco impacto acústico, aínda que 

puntualmente poda haber importantes aglomeracións nunca superarían os valores 

recomendables. Puntualmente poden chegar a ser utilizadas como zonas de recreo co que 

aumentarían os valores de ruído medidos. Neste tipo de zona se presupón que nos períodos 

tarde e fins de semana se detectará un aumento da actividade. 

Santiago–Campus é un exemplo de sector do territorio con predominio de solo docente e 

cultural, que require unha especial protección contra a contaminación acústica, polo que en 

principio os niveis de ruído serán menores. 

 

3.2 MÉTODO DE CÁLCULO 

Os datos dos sonómetros se recollen cada 10 minutos de forma automática e se calculan os 

correspondentes índices segundo a expresión: 
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          (
 

 
 ∑  

    
  ⁄

 

   

) 

Onde n é o número de datos obtidos e Leqi é o valor 10 minutal. 

 

Deste xeito se calcularán os índices de ruído.  

- Ld, índice de ruído día (n 720 se non se perde ningún dato) 

- Le, índice de ruído tarde (n 240) 

- Ln, índice de ruído noite (n 480) 

 

Por outra banda cos valores anteriormente indicados se pode achar o valor integral dun día 

enteiro: Lden, índice de ruído día-tarde-noite, que é o valor medio ponderado de ruído para 

todo un día (desde as 7 da mañá ata a mesma hora do día seguinte, cunha penalización para os 

períodos tarde e sobre todo noite). Se calcula como: 

             (
 

  
 (     

  
  ⁄      

(    )
  ⁄      

(     )
  ⁄ )) 

 

 

Lden e Ln son os parámetros máis importantes na avaliación da contaminación acústica como se 

recolle no R.D. 1513/2005. O primeiro é un indicador das molestias ocasionadas polo ruído e o 

segundo de alteracións do sono e posibles danos cognitivos e de saúde sobre todo nos máis 

xoves.3 

 

3.3 FONTES DE RUÍDO 

Nas estacións que conforman a Rede de Ruído da Xunta de Galicia, distintas fontes de ruído 

inflúen nos valores que se acadan. De entre todas as fontes de ruído destacan as seguintes: 

 Ruído por tráfico. Aquel que orixinan os vehículos e se da en maior ou menor medida 

en todas as estacións (salvo na de Santiago-Campus). Factores como a densidade de 

tráfico, o pavimento das estradas e a velocidade e motores dos vehículos son os que 

más inflúen neste parámetro. É a principal causa de ruído nas cidades. 

 Ruído por ocio. É o ruído xerado pola actividade humana, non debida a tráfico. Neste 

grupo se inclúe desde as conversacións a outras actividades como as produtivas. É o 

segundo parámetro máis importante como causa de ruído. 

 Ruído por fenómenos atmosféricos. A chuvia, o vento e calquera factor meteorolóxico 

de intensidade son os parámetros naturais que más inflúen nos valores de ruído que 

se acadan. A súa influencia é relativa, sendo más notoria nos casos nos que non se dan 

os outros dous tipos de ruído. 

                                                           
3
 Fontes: Burden of disease from environmental noise, Organización Mundial da Saúde, 2011. 
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Outros aspectos que se deben valorar á hora de analizar os datos mostrados serían os factores 

de incerteza, como o tipo de sonómetro, xa mencionado, pois por precisión engade un 

pequeno erro relativo ás medidas; ou a presenza doutros equipos próximos aos sonómetros 

nas instalacións utilizadas para a medición de ruído ambiental urbano, co que a medición dos 

sonómetros pódese ver alterada polo ruído xerado por aquelas. A influencia destes factores na 

toma de datos da rede é pequena, polo que se podería concluír que o ruído medido é debido a 

causas antropoxénicas ou naturais.  
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4. ANÁLISE DE DATOS 

Cos datos obtidos nas estacións da Rede de Ruído da Xunta de Galicia, realízase unha análise 

atendendo aos parámetros máis usuais utilizados en contaminación acústica e se elaboran 

unhas conclusións da zona onde se atopan ditas estacións. 

Os datos obtidos polas estacións son revisados de xeito automático; pódense consultar os 

valores dos principais índices de ruído na páxina-web de MeteoGalicia en: 

(http://www.meteogalicia.es/contAcustica/consultaIndex.action?request_locale=gl) 

Para a realización do informe os datos son validados en detalle rexeitando os correspondentes 

a avarías, operacións de mantemento dos equipos, etc. (os datos mostrados en tempo real na 

páxina web deben tomarse de xeito orientativo). 

 

4.1 REPRESENTACIÓN DOS DATOS DE RUÍDO 

Os datos que se mostran neste informe corresponden a distintos parámetros de 

representación de ruído. 

 

4.1.1 Índices de Ruído 
 

Pódense dividir en dous grupos: 

Os mencionados índices legais para os tres períodos dun día, utilizados como referencia e que 

se recollen no R.D. 1367/2007: 

- Ld, índice de ruído día 

- Le, índice de ruído tarde 

- Ln, índice de ruído noite 

- Lden, índice de ruído día-tarde-noite 

E os denominados índices estatísticos que se propoñen como recomendables para a avaliación 

de ruído en documentos técnicos: 

- Ruído residual, Lresidual: Valor de fondo natural (da zona), é dicir sen presión acústica 

por actividade ou causas antropoxénicas índice ambiental sonoro por excelencia. 

Aproximación estatística que se calculará como o percentil 90 (para así discriminar 

errores e asegurar certa frecuencia na serie de datos analizada) de todos os valores 

mínimos (10 minutales) diarios da serie anual. 

- L10: Nivel de presión sonora que limita a superación do tempo considerado nun 10%. 

Se calculará como o percentil 90 dos datos da serie analizada. Para definir unha 

actividade (tráfico, etc.) ou un fenómeno, tamén se denomina ruído transitorio de dita 

actividade. 
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- L90: Nivel de presión sonora que limita a superación do tempo considerado nun 90%. 

Calculará como o percentil 10 dos datos da serie analizada. Diferénciase do ruído 

residual en que se calcula a partir de todas as medidas, é dicir, con actividade, é o nivel 

de fondo da actividade. Xunto co ruído transitorio se poden aproximar ás marxes 

acústicas nas que nos movemos no día a día. 

- L50: mediana de valores de ruído. Trátase do valor central que divide os datos en dous 

metades, proporcionando unha referencia da entorna dos valores máis frecuentes. 

Ante valores extremos puntuais que afecten aos resultados de cada período, podemos 

observar que L50 ao suavizar a súa representación é indicativo dunha contribución 

relativa dos valores ao resultado final. Por outra parte canto máis preto atópese dos 

niveis L10 ou L90 entón implicará que os valores son máis ou menos elevados 

respectivamente. 

 

4.1.2 Representación Gráfica de Niveis de Ruído 
 

Aparte de representar numericamente os resultados obtidos segundo os índices de ruído 

anteriormente indicados, graficaranse os valores mencionados. En canto aos tipos de 

representación gráfica deses valores, mostraranse en varios grupos:  

- Representación dos valores obtidos en cada estación, atendendo a avaliacións 

temporais en períodos anuais e mensuais, co obxecto de dar un valor estándar por 

estación e comparar a evolución no tempo dos principais índices de ruído de cada 

estación. 

- Representación dunha comparativa entre estacións en función dos principais índices 

de ruído en cada unha, cunha periodicidade trimestral. 

- Representación dos valores de certos fenómenos, tanto naturais (temporais) como 

antropoxénicos (tráfico ou ocio), que teñen lugar nun corto espazo de tempo, co 

obxecto de observar cal é a súa influencia nos niveis de ruído diarios o anuais. 

 

4.2 RESULTADOS 

Aínda que o presente informe refírese aos datos de ruído ambiental de 2012, nos anos 

precedentes tamén se obtiveron datos aínda que non completos nin continuos. 

O ano 2010 é o primeiro ano que se capturaron datos de ruído nalgunhas estacións urbanas. 

Todas as estacións estiveron funcionando en período de proba e de xeito intermitente ao 

longo de 2010 co que non habería suficientes datos diarios para facer unha análise global do 

ano e aceptar ningunha conclusión sobre o comportamento acústico anual. A única estación 

que funcionou con lixeira continuidade era a localizada no centro da cidade da Coruña. 

A lo longo do ano 2011 foron postos en funcionamento todos os sonómetros das estacións da 

Rede de Ruído da Xunta de Galicia, configurando así a Rede de Ruído de Galicia. Aínda que non 
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houbo unha cantidade de datos suficiente para sacar conclusións do comportamento acústico 

das distintas zonas das nosas cidades, os primeiros valores medios anuais que se puideron 

obter, segundo a zona na que se atopa a estación, estiveron nuns 67 dB para os períodos día e 

tarde e 60 dB para a noite nas estacións en zonas de maior tráfico, mentres que os valores se 

reduciron a uns 57 e 52 dB respectivamente en parques públicos. Os datos da estación de 

referencia para o cálculo de ruído con menor incidencia antropoxénica, situada no campus 

universitario de Santiago arroxaron niveis de aproximadamente 53 dB para períodos día e 

tarde, e de 52 para noite.  

O ano 2012 é o primeiro ano con series de datos continuos nas estacións da Rede de Ruído da 

Xunta de Galicia co que se poden representar os valores obtidos para as zonas acústicas nas 

que se instalaron as estacións. 

 

4.2.1 Evolución Temporal dos Niveis de Ruído 
 

A continuación indícanse as táboas dos valores anuais dos índices obtidos en cada unha das 

estacións para as distintas franxas horarias e parámetros estatísticos, xunto coas gráficas dos 

valores mensuais obtidos en cada unha. 

Segundo as características da entorna na que se localicen as distintas estacións os valores que 

arroxan os sonómetros diferirán considerablemente; polo que se indican as estacións coas 

súas características (seguindo a clasificación do punto 3.1), a fin de que se poida valorar os 

valores pola influencia de determinados fenómenos antropoxénicos e naturais.  
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Estación A Coruña 

Para esta estación do centro da cidade os valores lóxicos serán relativamente altos. A 

influencia dos factores ambientais  é menor. 

 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 66.4  L10 67.3 

Le 66.4  L50 65.5 

Ln 59.2  L90 56.8 

Lden 68.6  Lresidual 47.8 

Táboa 3     Táboa 4 

Neste caso se pode observar como os valores da zona onde se localiza a estación son altos en 

todas as franxas do día, tanto polos índices periódicos (especialmente pola noite), como polo 

feito de que a diferenza entre L10 (ruído transitorio) e L90 (ruído de fondo da actividade) é 

considerable, e ademais o índice L50 (mediana) atópase próximo ao valor de ruído L10. 

 
Gráfica 1 

A estación da Coruña proporciona datos constantes todos os meses, propios dunha zona de 

grande actividade, onde se nota unha lixeira diminución nos meses de verán, pero non nos 

períodos nocturnos. 
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Estación Ferrol 

A pesar de tratarse dun parque urbano, a presenza de rúas con pavimento especialmente 

ruidoso nas proximidades aumenta o ruído para unha localización deste tipo. Aínda así o ruído 

esperable será baixo.  

 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 57.3  L10 61.1 

Le 58.5  L50 55.0 

Ln 56.5  L90 50.1 

Lden 63.3  Lresidual 48.6 

Táboa 5     Táboa 6 

Neste caso se pode observar como os valores da zona onde se localiza a estación son bos para 

as franxas diúrna e de tarde. Se constata un valor de ruído polas noites elevado (moi similar ao 

valor diúrno), pola utilización da zona para actividades de ocio, aínda que de xeito puntual, o 

que se pode comprobar polo feito dun baixo valor de L90, ou polo feito de que o índice L50 se 

mantén constante todo o ano e é equidistante entre o ruído L10 e L90. Todo elo reflicte de 

forma aproximada que os valores son aceptables e propios de la zona en la que se atopa a 

estación. 

 
Gráfica 2 

A estación de Ferrol arroxa uns valores máis elevados nos meses de abril e sobre todo xullo e 

agosto (unha fin de semana de altos niveis de ruído e de xeito constante poden provocar estes 

efectos, como por exemplo polas festas do lugar). 
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Estación Lugo 

Aínda que puidera presupoñerse que os valores desta estación resultaran altos por estar no 

centro da cidade, a influencia das fontes de ruído por tráfico serán menores debido á 

existencia dunha zona verde que atenúa o ruído propio da actividade na zona. 

 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 61.3  L10 62.6 

Le 61.4  L50 60.2 

Ln 57.2  L90 55.6 

Lden 65.0  Lresidual 52.5 

Táboa 7     Táboa 8 

Neste caso se pode observar como os valores da zona onde se localiza a estación son bos para 

as franxas diúrna e de tarde, aínda que menos pola noite. Os niveis de ruído residual nesta 

estación resultaron bastante altos. 

 

 
Gráfica 3 

 

A estación de Lugo é a mellor reflicte a diminución da actividade nos meses de verán, aínda 

que ao longo do ano é a máis variable de todas. 
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Estación Ourense 

Para unha estación como esta, situada nunha rotonda de saída da cidade os valores esperables 

serán altos.  

 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 66.6  L10 67.6 

Le 66.0  L50 65.5 

Ln 60.6  L90 57.5 

Lden 69.2  Lresidual 51.3 

Táboa 9     Táboa 10 

Neste caso se pode observar como os valores da zona onde se localiza a estación son altos en 

todas as franxas do día, especialmente pola noite. O índice L50 atópase próximo ao L10, síntoma 

de zona de altos niveis de ruído. O ruído residual da zona é tamén considerable. 

 

 
Gráfica 4 

 

Constátase que Ourense é unha estación que todos os meses do ano presenta valores moi 

similares. 
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Estación Pontevedra 

Agárdanse valores altos por estar situada nun lateral dunha estrada, aínda que non sexa 

principal. O efecto do ruído natural tanto residual como climatolóxico débelle afectar sobre 

todo en período nocturno, e polo tanto difícil de discernir do propio da actividade na zona. 

 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 67.4  L10 68.4 

Le 67.0  L50 66.4 

Ln 60.8  L90 57.9 

Lden 69.7  Lresidual 46.5 

Táboa 11     Táboa 12 

Os valores da zona onde se sitúaa a estación son altos en todas as franxas do día, 

especialmente pola noite. O índice L50 atópase próximo ao L10, síntoma de zona de altos niveis 

de ruído. O ruído residual da zona é dos menores entre os obtidos de todas as estacións. 

 

 
Gráfica 5 

 

Na estación de Pontevedra os meses de abril e maio son os que rexistran maior actividade, 

algo que volve a repetirse nos meses de outono, aínda que pola influencia engadida de 

fenómenos naturais. 
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Estación  Santiago – Campus 

Esta estación como xa se sinalou é a estación máis sensible á contaminación acústica por ser a 

única localizada nunha zona onde non debería haber grande actividade, co que representará 

de mellor xeito episodios de contaminación por ocio ou por fenómenos naturais. 

 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 53.4  L10 54.4 

Le 52.1  L50 51.4 

Ln 52.2  L90 49.9 

Lden 58.8  Lresidual 47.0 

Táboa 13     Táboa 14 

Os valores da zona onde se sitúa a estación son bos para as franxas diúrna e de tarde, non así 

pola noite. Isto se debe a dous factores puntuais: a utilización da zona nese período do día 

para ocio nalgunha ocasión e os máis frecuentes episodios climatolóxicos de temporais. Esta é 

unha zona de ruído residual aceptable. 

 

 
Gráfica 6 

 

Santiago-Campus é a estación menos regular en canto a niveis de contaminación acústica, 

principalmente por fenómenos naturais (meses de abril, novembro ou sobre todo decembro) e 

de ocio (mes de xullo) que se analizan no seguinte punto, como referentes para estes casos. 
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Estación Santiago – San Caetano 

A pesar de estar situada nas proximidades dunha estrada da cidade, ao tratase dunha zona 

verde ampla, esta pon suficiente distancia sobre o tráfico. 

 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 56.2  L10 56.0 

Le 55.3  L50 54.6 

Ln 53.2  L90 52.3 

Lden 60.3  Lresidual 49.7 

Táboa 15     Táboa 16 

Neste caso se pode observar como os valores da zona onde se localiza a estación son bos para 

todos os períodos do día. os distintos índices estatísticos reflicten un ruído constante e que 

respecta a entorna. 

 

 
Gráfica 7 

 

A evolución da estación de Santiago San Caetano é bastante constante aumentando os niveis 

de ruído ata os últimos meses do ano, o cal podería deberse á apertura dun centro comercial 

na zona ou a fenómenos climatolóxicos propios da época. No mes de abril se constata un 

lixeiro aumento do ruído ambiental debido a un fenómeno meteorolóxico asociado a pedrazo. 
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Estación Vigo 

Agardaríanse valores altos por estar no centro da cidade, pero a influencia das fontes de ruído 

por tráfico serán menores debido á existencia dunha zona verde que atenúa o ruído propio da 

actividade na zona. 

 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 63.7  L10 70.4 

Le 69.5  L50 61.9 

Ln 66.7  L90 53.7 

Lden 73.3  Lresidual 46.4 

Táboa 17     Táboa 18 

Os valores da zona onde se localiza a estación son aceptables para o período diúrno, mentres 

que para o de tarde ou nocturno non o son. Tanto o feito de que Ln resulte superior a Ld, un 

valor alto de Lden ou a diferenza entre L10 e L90 son síntomas de altos niveis de ruído. Isto 

débese a que durante uns días de forma continuada se rexistran uns valores moi altos na zona; 

ademais o parámetro de ruído L50 reflicte un valor normal para a zona, equivalente a outras 

estacións similares. 

Por outra parte esta é outra das zonas rexistradas con mellor ruído residual. 

 
Gráfica 8 

Na estación de Vigo non hai valores para o mes de xaneiro e se da a anomalía de ter valores 

moi altos en xuño e xullo debido ao mencionado período de festas na zona onde se localiza a 

estación (durante unha semana, tal que se superan os 75 dB en xullo). 

 



 
 

24 
 

RUÍDO AMBIENTAL – INFORME 2012 

 

4.2.2 Análise Comparado 
 

Móstrase de forma comparada entre todas as estacións urbanas os resultados obtidos para os 

principais índices de ruído (Ld, Le, Ln e L50) en períodos temporais trimestrais. 

En todas as representacións, especialmente na de Ld e L50, se reflectirá de xeito óptimo a 

clasificación referida no epígrafe 3.1.2 para as estacións, onde os valores máis altos 

corresponden coas estacións de tráfico e os menores para as estacións localizadas en zonas 

verdes ou zonas de protección. 

 

Para o período diúrno: 

 
Gráfica 9 

El valor diúrno é o que mellor serve para comparar as estacións porque apenas nota 

distorsións. Na Gráfica 9 se pode ver como o segundo e cuarto trimestre son os de maior 

actividade (antropoxénica e por efectos climatolóxicos), con pequenas variacións dentro de 

cada estación. 
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Para o período tarde: 

 
Gráfica 10 

No período tarde se seguen as mesmas pautas que para o período diúrno antes referido, coa 

excepción dos valores distorsionados do terceiro trimestre nas estacións de Ferrol e Vigo. 

 

Para o período noite: 

 
Gráfica 11 
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Para o período nocturno hai que destacar que se cumpre en xeneral o mesmo patrón que nos 

outros períodos, o ruído é lixeiramente maior o último trimestre do año, non ocorre así nas 

estacións de Lugo e Ourense para esta franxa horaria. Ao igual que para o período tarde 

pódense observar os referidos picos nas estacións de Ferrol e Vigo por motivos de ocio. 

 

Un xeito de poder discriminar o desviación que proporcionan os valores extremos de 

determinadas estacións sería a representación do valor L50, que permite comparar tanto as 

estacións como o ruído trimestral sen distorsións por valores extremos. 

 
Gráfica 12 

 

Das gráficas anteriores (sobre todo Gráficas 9 e 12) se pode concluír que as estacións 

poderíanse agrupar en varios tipos segundo os niveis de ruído, que coincidirían coa 

mencionada clasificación pola fonte principal de ruído. Serían: A Coruña, Ourense, Pontevedra, 

estacións de alta densidade de tráfico, con altos niveis de ruído; Lugo e Vigo, estacións de 

zonas residenciais, con niveis moderados de ruído; Ferrol e Santiago - San Caetano, estacións 

de zonas verdes, con baixos niveis de contaminación acústica; e finalmente Santiago-Campus 

con niveis moderados atendendo ao tipo de zona na que se atopa. 

Para as zonas onde se localizan as estacións referidas se constata de xeito xeneral que a 

contaminación acústica é maior no segundo e cuarto trimestres. As diferenzas entre trimestres 

varían entre 1 e 2 dB. 
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4.2.3 Fenómenos Puntuais 
 

Entre os fenómenos puntuais destacaremos os fenómenos climatolóxicos que afectaron a 

Galicia (temporais, descargas eléctricas), ruído por ocio (festas locais), novas actividades, etc. 

Tamén se indicará no caso contrario a falta de actividade en xornadas de folga. 

 

Fenómenos climatolóxicos 

A continuación se representan as principais tempestades de cada ano e os valores que 

arroxaron, e para elo tomarase de referencia en entorna urbana a estación de Santiago–

Campus (outras estacións como a de Ferrol poderían utilizarse como patrón para determinar 

estes fenómenos debido á pouca actividade rexistrada na súa entorna xeralmente).  

Aínda que debido á non continuidade de datos nas estacións ata o ano 2012 o rexistro anterior 

a esa data non é completo, se compararán as principais tempestades de cada año.  

Estación Santiago – Campus 

Temporal* Ld (dB) Le (dB) Ln (dB) L90 Ln50* Pico (dB) 

Joachim – 15/12/11 59.0 59.0 64.4 65.0 63.4 70.9 

Queenie – 28/04/12 64.5 52.5 51.0 58.8 - 82.2 

Nicki – 13/12/12 60.2 60.1 68.8 69.6 67.9 74.1 

Estabilidade** 52.2 51.2 50.2 Lresidual = 46.8 dB 

Táboa 19 

*O valor Ln50 fai referencia ao valor mediana do temporal unicamente durante o período de máxima afección 

(período noite neste caso). Para o temporal Queenie non se representa na táboa o valor de Ln50 por ocorrer durante 

o período día as principais consecuencias do temporal e ser un temporal máis puntual que os outros, con pouca 

relevancia deste parámetro. 

** O valor mostrado para Estabilidade é un valor medio histórico de días estables, nos que se dan características de 

ausencia de precipitación (ou non superior a 1 litro en todo o día) e de refachos temporais inferiores a 35 km/h (con 

ventos medios non superiores a 15 km/h), e sen presenza doutros focos potenciais. 

A continuación se indicarán as características das tempestades no período de máxima afección 

de impacto acústico (1 hora): o valor de ruído sostido máximo, o valor máximo dos refachos 

(velocidade máxima do vento), a velocidade media do vento e a precipitación acumulada nese 

período. 

Temporal Niveles sostidos* Refacho Vento Precipitac. 

Joachim – 15/12/11 > 65 dB (per. noite) 75 km/h 41 km/h 0.4 litros 

Queenie – 28/04/12 > 60 dB (per. tarde) - - 7.2 litros 

Nicki – 13/12/12 > 70 dB (per. noite) 90 km/h 45 km/h 9.6 litros 

Táboa 20 

*Sostido refírese a un valor de Leq durante ao menos unha hora no período seleccionado. 
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Os datos de ruído que permiten facer un seguimento das tempestades que afectaron a Galicia 

os últimos anos arroxan as seguintes conclusións: Joachim foi o principal temporal en 2011 

(con datos de ruído rexistrados). Como se pode observar na Táboa 19 a súa potencia foi 

superada polo temporal Nicki en 2012 que se representará en detalle na Táboa 21 e Gráfica 13 

a continuación. Por outra banda, o temporal Queenie, temporal moi puntual como se pode 

deducir do valor do índice percentil de ruído (L90), se representa por ser o principal temporal 

rexistrado en 2012 con fenómenos de descarga eléctrica e de graínzo pero con episodios de 

vento con valores normais dun día medio (el graínzo se indica como precipitación e o vento 

non se inclúe na Táboa 20).  

Os efectos das tempestades en ocasiones permanecen tras o cese dos mesmos, co que se 

pode ver unha duración maior que a de máxima intensidade, en ocasións a duración é de 

varios días, ou sobre todo en período outonal encadéanse varias tempestades consecutivos 

que poden alongarse durante unha semana. 

O temporal Nicki é o más importante de todas as tempestades das que se ten rexistro na 

estación de referencia do Campus de Santiago, atendendo ao seu impacto acústico (se 

constatan ata 20 temporais de impacto moderado no 2012, dos cales a metade de alta 

relevancia); ocorreu principalmente o xoves 13 e venres 14 de decembro. 

A continuación se representará os valores dos índices de ruído acadados durante a semana 

previa ao temporal, durante o día de máxima afección en Galicia do temporal (13/12/2012) e 

durante os días seguintes: 

Período Ld (dB) Le (dB) Ln (dB) Lden (dB) L50 (dB) 

Media días previos 50.9 51.2 49.4 56.2 50.0 

Pico temporal Nicki 60.2 60.1 68.8 74.1 60.8 

Restos Nicki 55.7 52.9 51.9 59.0 52.7 

Táboa 21 

Durante 3 horas, na madrugada do día 13 ao 14 de decembro (a efectos de contaminación 

acústica: período nocturno do día 13) rexistráronse valores sostidos de ruído superiores a 68 

dB con rachas de vento medias de 76 km/h e se acumularon 20.4 l/m2. Dándose o valor 

máximo de 74.1 dB ás 5:30 con rachas de 90 km/h. 

Se analizamos os 68.8 dB obtidos en período nocturno isto resulta case 20 veces o nivel de 

ruído rexistrado durante a semana previa ao temporal como se pode observar na Táboa 21 ou 

na Gráfica 13 (indícase entre dúas liñas descontinuas a duración do temporal). 
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Gráfica 13 

 

Ruído por Ocio 

Outro tipo de fenómenos puntuais que se poden analizar cos valores obtidos nas estacións 

sería o ruído antropoxénico por ocio. Destacan entre eles as festas. A estación de Santiago – 

Campus reflicte ao igual que para os fenómenos climatolóxicos fidedignamente este tipo de 

episodios. Relevante é o caso dos días 24 e 31 de xullo, e máis en concreto do período 

nocturno, pois os valores obtidos son propios da utilización da zona onde se atopa a estación 

como de recreo para desfrute da xornada festiva. 

A continuación na Táboa 21 reflíctense os valores obtidos eses días nos anos 2011 e 2012. 

Data Ln (dB) Lmax (dB) Ln50* (dB) Ln10 (dB) 

24/07/2011 61.7 75.5 53.9 62.7 

31/07/2011 66.8 81.4 49.4 53.4 

24/07/2012 61.0 76.0 53.5 57.3 

31/07/2012 67.0 82.7 49.8 51.1 

Día normal** 49.6 - 49.5 51.2 

Táboa 22 

*Indícase o valor L50 e L10 no período avaliado 

** Dia normal representa o valor habitual na zona calculado como a media na mesma franxa horaria para os días 

inmediatamente posteriores aos analizados, nos que se supón ausencia de actividade. 
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Como se deduce da Táboa 22 para o período nocturno os valores que se acadan o último día 

de festas son superiores pero menos sostidos no tempo que para o primeiro día.  

Na Gráfica 14 que se mostra a continuación compararemos entre estes dous anos o período 

nocturno de ambos anos para o día 24 de xullo (indicando como valor base a mediana dos 

datos no período nocturno do día 25 de xullo de 2012). 

 
Gráfica 14 

 

Ruído por Novas Actividades 

Para avaliar o impacto acústico de novas actividades se pode comparar a afección da estación 

de Santiago - San Caetano de xeito previa e posteriormente á apertura dun centro comercial 

na zona. 

Para elo se determinará os niveis de ruído acadados nas tardes das fins de semana. 

Comparando os valores obtidos durante os meses de outubro e decembro de 2012, se 

constata que o valor medio obtido para os días sábado do mes inmediatamente posterior á 

apertura do centro comercial resulta Le = 56.2 dB, mentres que no mesmo período previo a 

dita apertura Le = 54.9 dB, co que se pode observar unha lixeira incidencia de dita actividade 

na entorna; pois se descarta que sexa imputable a outras fontes de ruído como as 

climatolóxicas xa que os valores Ln comparativos nos mesmos períodos son 53.5 e 53.2 dB 

respectivamente, e as tempestades non teñen tanta incidencia nesta estación como en outras. 
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Por outra parte a distancia intervén atenuando considerablemente a contaminación acústica, 

así a afección a unha distancia de máis de 10 metros da estrada transitada que separa o foco 

de ruído da zona de recepción avaliada é mínima, co que nunha zona residencial 

moderadamente afastada de dita fonte de ruído a influencia non sería notoria. 

 

Ausencia de Ruído por falta de actividade 

Para determinar os efectos da ausencia de actividade durante a semana laboral escóllese 

como estación de referencia a de Ourense (outras estacións como a da Coruña poderían 

utilizarse tamén como patrón para determinar estes fenómenos debido á grande actividade 

rexistrada na súa entorna xeralmente). 

Os datos que se representan a continuación son as estacións de Ourense e A Coruña nos días 

de folga xeral do año 2012 

Estación Data* Ld (dB) Le(dB) Ln**(dB) L10 (dB) 

Ourense 29/03/2012 64.9 64.7 58.8 65.6 

14/11/2012 65.6 64.8 59.1 66.5 

Dia Laboral 67.6 66.9 60.7 68.4 

Fin Semana 64.7 65.3 60.0 66.3 

Táboa 23 

*Dia laboral e fin de semana representan os valores medios nas quincenas para as que se comparan os datos 

** Ln representa o valor da franxa noite do día inmediatamente anterior. 

 

Estación Data Ld (dB) Le (dB) Ln*(dB) L10 (dB) 

A Coruña 29/03/2012 66.2 65.9 58.0 66.8 

14/11/2012 66.2 65.5 58.4 67.0 

Dia Laboral 66.8 66.5 59.4 67.4 

Fin Semana 65.2 65.5 59.3 66.1 

Táboa 24 

*Dia laboral e fin de semana representan os valores medios en as quincenas para as que se comparan os datos 

** Ln representa o valor de la franxa noite do día inmediatamente anterior. 

Como se pode observar nos datos das Táboas 23 e 24 anteriores para as dúas estacións con 

maior reflicto de actividade os valores acadados os dous días de paralización de actividade por 

folga foron semellantes a un fin de semana do período avaliado, algo máis obvio no caso da 

cidade de Ourense que na da Coruña (pois existen menos diferenzas na zona onde se localiza a 

estación con respecto aos niveis de ruído dun fin de semana ou día laboral). 
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4.3 CONCLUSIÓNS 

Dos datos analizados pódese concluír que os principais axentes de contaminación acústica son 

o tráfico e o ruído de “ocio” provocado polas persoas. Os fenómenos climatolóxicos tamén 

teñen afección nos niveis de ruído, aínda que menor que os anteriores. 

Os datos, para o ano 2012, das estacións da Rede de Ruído arroxan de xeito detallado as 

seguintes conclusións: 

 Nas estacións máis afectadas polo ruído antropoxénico (estacións situadas en rúas 

céntricas das cidades ou estradas de saída) os valores son altos e constantes todo o 

día, mentres que nas estacións urbanas situadas en lugares de menor ruído por 

actividade humana os niveis son máis aceptables aínda que con picos especialmente 

pola noite. Comparativamente ao recomendado: son altos nas zonas de tráfico intenso 

(e de xeito frecuente e sobre todo en horario nocturno); óptimos en zonas verdes 

(salvo casos moi puntuais, aínda que con afección); mentres que tanto nas zonas 

residenciais como nas de especial protección os niveis de ruído son moderados e 

aceptables (unicamente dándose niveis elevados en episodios festivos ou debido a 

fenómenos climatolóxicos). 

 O ruído por ocio (festas) é outra causa destacada de contaminación acústica, sobre 

todo en período nocturno e principalmente nas zonas máis sensibles. 

 Os fenómenos atmosféricos inflúen no valor que se acada incrementándoo de forma 

notable, algo que se pode observar claramente nos períodos e zonas de menor ruído 

de fondo de actividade. 

 A distancia e as zonas verdes moderan os valores que se sofren, especialmente na 

zona residencial. As zonas verdes non habitables actúan como barreiras acústicas 

naturais, xa sexa como distancia entre foco principal e receptor ou en medio do casco 

urbano; son moi útiles porque representan fielmente un caso típico de zona de 

transición, que é unha figura que xa se define na lexislación vixente como aquela zona 

verde que servirá de distancia entre fontes sonoras e áreas residenciais e que non é de 

estancia; ademais a zona de transición como se pode supoñer diminuirá de forma 

importante a contaminación acústica das áreas residenciais. 

 En termos xerais os índices de ruído Ln e Lden arroxan uns resultados variables segundo 

a zona avaliada, sendo sobre todo Ln elevado, comparativamente ao esperable. 

 O nivel de ruído residual (“son natural”) é o factor ambiental máis importante que 

arroxan os datos, e pode categorizarse de bo; aínda que se acadaron valores inferiores 

a 45 dB puntualmente nalgunhas das estacións avaliadas (que se podería aceptar 

como o ruído residual da zona en cuestión), analizando os valores de ruído residual 

para o conxunto das estacións se pode concluír que un valor tipo estaría en torno aos 

46.5 dB. Valor aceptable para unha entorna como a galega con abundante presenza de 

adversos climatolóxicos. Isto debe ser un aliciente para respectalo durante o maior 

tempo posible en cada período. 
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Dos datos obtidos pódese concluír como a mellora dos niveis de ruído prodúcese coa 

existencia de zonas verdes nas entornas residenciais, sobre todo como “barreira acústica” 

entre a calzada e as vivendas, así como a diminución de intensidade de tráfico ou o control do 

ocio nocturno; en tanto e canto para os fenómenos naturais a xeografía galega non permitiría 

outro tipo de actuacións. A protección e conservación dos niveis de ruído residual nas  nosas 

cidades é o obxectivo a acadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


