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1. INTRODUCIÓN 

A contaminación acústica ven definida na Lei 37/2007, do 17 de novembro, do Ruído, como a 

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 das 

súas actividades ou para os bens de calquera natureza, ou que causen efectos significativos 

sobre o medio ambiente, incluso cando o seu efecto sexa perturbar o goce dos sons de orixe 

natural. 

A contaminación acústica é unha das alteracións ambientais que máis preocupación social 

produce en termos de poboación afectada. Actualmente estímase que en Europa 2 de cada 3 

persoas están sometidas a niveis de ruído molestos. Isto repercute na súa calidade de vida, 

chegando a provocar diversos trastornos, principalmente de tipo cognitivo nos máis xoves por 

alteración do sono, ou de tipo arterial nos adultos, e os seus efectos representan un gasto 

socioeconómico inxente para as sociedades. 

Galicia, que foi unha das comunidades pioneiras na regulación da contaminación acústica, 

aprobou no ano 2015 o Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de 

Galicia, que ten por obxecto o establecemento de normas para previr, vixiar e reducir a 

contaminación acústica na Comunidade Autónoma, desenvolvendo a normativa básica estatal 

en materia de ruído. No artigo 4 do citado decreto aparece a obriga que ten a consellería 

competente en materia de medio ambiente de informar ao público sobre a contaminación 

acústica e de elaborar un informe anual ao respecto, que será público. 

O presente informe, referido aos datos do ano 2020, é o sexto Informe de Ruído Ambiental 

que publica a Administración Autonómica dende a aprobación do Decreto 106/2015, e o 

noveno da serie que comezou en 2013 cos datos da Rede de Ruído da Xunta de Galicia 

referidos á situación acústica do ano anterior en zonas puntuais das cidades galegas, 

representativas dunha cidade tipo de Galicia1; e que presenta a relevancia de constatar en 

todo o territorio a diminución dos niveis de ruído, consecuencia das medidas adoptadas fronte 

a pandemia do coronavirus. 

 

 

  

                                                           
1 Este informe de Ruído Ambiental, así coma os de anos precedentes, e os valores das estacións mostradas pódese 
consultar, na ligazón: http://www.meteogalicia.gal/Caire/ruido.action.  

http://www.meteogalicia.gal/Caire/ruido.action
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2. OBXECTIVO 

O obxectivo deste informe, de carácter anual, é a difusión pública das actuacións sobre 

contaminación acústica levadas a cabo no ano precedente en Galicia. No informe incluirase, 

entre outras, a seguinte documentación, segundo o que establece o Decreto 106/2015: 

a) Mapas de ruído e plans de acción en trámite e aprobados na Comunidade Autónoma 

de Galicia (de entidades locais e autonómicas). 

b) Ordenanzas en vigor sobre protección contra a contaminación acústica (aquelas 

adaptadas á lexislación vixente). 

c) Iniciativas educativas e de sensibilización en materia de prevención e control da 

contaminación acústica. 

d) Datos da rede de contaminación acústica da Xunta de Galicia. 
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3. ESTADO DA CALIDADE ACÚSTICA DE GALICIA 

A calidade acústica dunha zona é o estado físico da atmosfera segundo uns niveis de son. Se os 

niveis superan uns certos valores de consenso, indicados a través de índices2, darase unha 

situación de contaminación acústica. A contaminación acústica abrangue a presenza de ruído 

e/ou vibracións no medio ambiente. Neste informe indícanse unicamente valores referentes a 

ruído, e utilizarase indistintamente os termos ruído e ruído ambiental3. 

A aplicación práctica da lexislación é maioritariamente competencia dos concellos4, sendo 

competencia autonómica o establecemento dun marco normativo, o seguimento ambiental de 

instalacións e estradas con licencia ou titularidade autonómica, e sobre todo a información 

ambiental: niveis de ruído que se dan en Galicia, actuacións lexislativas e actuacións de 

zonificación, e o seguimento dos mapas de ruído e plans de acción levados a cabo na 

Comunidade. 

Outras actuacións, impulsadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, son a 

realización de charlas formativas, o préstamo de sonómetros para institucións públicas ou a 

colaboración cos concellos, especialmente no referido aos afectados pola ampliación dos 

aeroportos, así como unha permanente atención ao cidadán nas súas consultas sobre a 

materia. 

 

3.1. MARCO LEXISLATIVO 

A entrada en vigor da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, pola que se efectuou a 

transposición ao dereito interno español da Directiva 2002/49/CE, do Parlamento Europeo e 

do Consello, do 25 de xuño de 2002, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental, supuxo a 

aparición no ordenamento xurídico do tratamento moderno da contaminación acústica, 

especialmente polo seu desenvolvemento mediante dous reais decretos. Igualmente Galicia 

adaptouse a ese ordenamento mediante lexislación propia, completando o marco xurídico coa 

aprobación no ano 2018 dun modelo de ordenanza, que está a disposición dos concellos. 

Así pois o marco xurídico en 2020 quedou composto de: 

 Real Decreto 1513/20055, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, 

do 17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental. 

                                                           
2 Os índices están cuantificados en unidades de decibelios (dB), conversión dunha escala logarítmica, cunha 

ponderación dada e nun rango determinado de frecuencias audibles. 
3 Os seguintes valores son tomados de xeito aproximado como referencia de uso común: < 30 dB silencio; 40 dB 

interior vivenda; 50 dB conversa; 60 a 80 dB tráfico; > 80 dB concertos e equipos sonoros. 
4 Artigo 6 da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído. 
5 Este Real Decreto foi modificado para os métodos de avaliación dos índices de ruído pola Orde PCI/1319/2018, de 

7 de decembro, e agárdase que no 2021 tamén o faga para os métodos de avaliación dos efectos nocivos, toda vez 
que xa foi modificada neses sensos a Directiva da que se fai a transposición (Directiva 2002/49/CE) en 2020. 
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 Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 

17 de novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade 

e emisións acústicas6. 

 Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia. 

 Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de 

protección contra a contaminación acústica de Galicia.  

 

3.2. MAPAS DE RUÍDO E PLANS DE ACCIÓN 

A Lei 37/2003 no seu artigo 14 establece a obriga da realización de mapas de ruído para os 

casos que estableza a Directiva 2002/49/CE e para aqueles casos nos que se superen os valores 

que marca a lexislación vixente. 

Os mapas de ruído son a representación en datos e gráficas da situación acústica existente ou 

prognosticada nun territorio, mediante uns índices de ruído, en función dos valores legais 

pertinentes, e indicando afección de persoas e vivendas. Os derivados da aplicación da 

Directiva 2002/49/CE denomínanse estratéxicos, tendo por obxecto unha avaliación global da 

exposición a ruído dunha zona determinada. Todo mapa de ruído leva consigo a realización 

dun plan de acción de medidas correctoras para a redución do ruído. 

Tanto a Directiva 2002/49/CE coma o Real Decreto 1513/2005 estableceron fases de actuación 

cada 5 anos para a elaboración dos mapas estratéxicos de ruído e plans de acción sobre a 

situación acústica dos territorios. En Galicia, de competencia autonómica e local, están 

afectadas as infraestruturas viarias con tráfico superior a 3 millóns de vehículos e as cidades da 

Coruña e Vigo. 

As fases de actuación levadas a cabo pola comunidade autónoma foron as seguintes: 

 A primeira fase de aplicación da Directiva comezou no ano 2005 e xa está completada. 

 A segunda fase de aplicación da Directiva comezou no ano 2010 e xa está rematada. 

 A terceira fase de aplicación da Directiva comezou no ano 2015. No ano 2018 foron 

aprobados os correspondentes mapas estratéxicos de ruído de Vigo e A Coruña, e 

enviados á Xunta de Galicia, que deu traslado a súa vez ao Ministerio responsable ante 

a U.E. En 2019 Vigo entregou o seu plan de acción, quedando pendente de aprobar o 

da Coruña. As infraestruturas viarias de competencia autonómica teñen pendente de 

aprobar os seus mapas estratéxicos de ruído e os correspondentes plans de acción. 

 En 2020 iniciase a cuarta fase, coa comunicación á Xunta de Galicia por parte das 

administracións afectadas das características dos seus territorios ou infraestruturas, e 

                                                           
6 Real Decreto modificado lixeiramente nos obxectivos de calidade polo Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo. 

O Real Decreto 1367/2007 introduce os obxectivos de calidade acústica e os valores límite de recepción, que son 
respectivamente: os valores máximos permitidos nun prazo diario e anual en determinadas zonas acústicas que 
clasifiquen os concellos, e os valores máximos que nun momento dado e nun prazo diario e anual non poden superar 
os emisores de ruído en particular. 
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que a Xunta fai chegar ao Ministerio responsable para a súa remisión á Comisión 

Europea. 

Pódese acceder aos mapas de ruído e plans de acción no portal da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda. 

 

3.3. ORDENANZAS LOCAIS 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora de las Bases do Réxime Local (e as súas modificacións) 

establece no seu artigo 25.2.b) as competencias referidas aos concellos para medio ambiente 

urbano no que se atoparía a contaminación acústica. 

O artigo 6 da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído establece a necesidade de 

desenvolver ordenanzas por parte dos concellos, e o artigo 13.4 do Real Decreto 1367/2007, 

do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no 

referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas a obriga de 

zonificar o territorio. 

O Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica, nos seus artigos 4 e 9 reitera 

as obrigas antes referidas, e tamén obriga á consellería competente en materia de ambiente a 

que aprobe, mediante orde, unha proposta de ordenanza de protección contra a 

contaminación acústica, que poderá ser de aplicación nos concellos que así o acorden. En base 

ao anterior, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publica a orde do 26 de 

novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a 

contaminación acústica de Galicia. 

Actualmente non hai constancia de comunicación por parte dos concellos sobre ordenanzas 

aprobadas conforme a normativa lexislativa en vigor. Se ben concellos como Carballo, A 

Coruña, O Porriño ou Sanxenxo contan con ordenanzas adaptadas á lexislación. 

A zonificación acústica é o aspecto fundamental para a aplicación das ordenanzas locais. 

Actualmente os concellos de Burela, Baiona, Carballo, A Coruña, A Estrada, Mondoñedo, A 

Pobra do Caramiñal, Ponteceso ou Sada, contan con zonificación acústica segundo a normativa 

en Vigor. 

 

3.4. INCIATIVAS DE FORMACIÓN 

A Xunta de Galicia realiza cursos de formación a amplos espectros da poboación, desde a 

organización de cursos para a policía local na Academia Galega de Seguridade, que desde o seu 

inicio leva a cabo a propia academia, ata formación a estudantes. No ano 2020 por mor da 

pandemia do coronavirus non se puideron levar a cabo. 

https://cmatv.xunta.gal/medio-ambiente-e-sostibilidade
https://cmatv.xunta.gal/medio-ambiente-e-sostibilidade
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3.5. REDE DE RUÍDO 

A Xunta de Galicia dispón dunha Rede de Ruído para observación ambiental dos niveis de 

contaminación acústica. Dita rede consta de varios sonómetros situados nalgunhas das 

estacións urbanas da Rede Galega de Control da Calidade do Aire. 

A Rede de Ruído consta de oito estacións7, que se atopan nos seguintes lugares: 

 Avenida Fingoi (Lugo) 

 Campolongo (Pontevedra) 

 Campus universitario (Santiago) 

 Coia (Vigo) 

 Estación de autobuses e tren (Ourense) 

 Parque Raíña Sofía (Ferrol) 

 Riazor8 (A Coruña) 

 San Caetano (Santiago) 

Neste informe tómase unha equivalencia aproximada entre as estacións e posibles zonas 

acústicas xenéricas, en función do emprazamento no que se localizan e atendendo ás súas 

características acústicas. Así pois, aínda que corresponde ás respectivas administracións locais 

marcar a zonificación acústica legal no seu planeamento urbanístico, faise a seguinte 

clasificación orientativa estación–zona por diferentes tipoloxías: 

- Zonas de (alta densidade de) tráfico: Estacións (Ourense) e Riazor (Coruña). 

- Zonas residenciais9: Av. Fingoi (Lugo) e Coia (Vigo). 

- Zonas verdes: Campolongo (Pontevedra), Parque (Ferrol) e San Caetano (Santiago). 

- Zona de protección especial por uso docente e cultural: Campus (Santiago). 

 

Na análise dos datos compre indicar que segundo o Real Decreto 1367/2007, do 19 de 

outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente a 

zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas os valores de referencia para 

as zonas de asimilación arriba indicadas, denominados obxectivos de calidade acústica, serían: 

- 65 dB nos períodos diúrno e vespertino, e 55 dB no nocturno para as “zonas 

residenciais” (que neste caso inclúe tamén as cualificadas como “zonas de alta 

densidade de tráfico” e “zonas verdes”); 

- 60 dB nos períodos diúrno e vespertino, e 50 dB no nocturno para unha zona de 

“protección especial”. 

                                                           
7 No Anexo móstrase a localización exacta en mapa das estacións (© Google Inc.).  
8 A estación de Riazor (A Coruña) non estivo operativa, de xeito temporal, no ano 2020. 
9 O feito de estar estas estacións en zonas de densidade de tráfico (e velocidade) moderada, e da existencia dunha 
pequena distancia atenuante do ruído entre a estrada e a estación (zona de transición ou verde de non estancia), 
proporcionan valores menores que as anteriores zonas de tráfico (denso); polo que unhas serán consideradas  zonas 
residenciais, xa que están localizadas no centro das cidades e reflicten outros valores típicos dun espazo residencial. 
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As fontes de ruído analizadas neste informe son10: 

 Ruído por tráfico. Aquel que orixinan os vehículos. Dáse en maior ou menor medida en 

todas as estacións, salvo nas de Campus (Santiago) e Parque (Ferrol). Factores como o 

pavimento das estradas, a densidade de tráfico, a velocidade dos vehículos ou os seus 

motores e pneumáticos son os que máis inflúen neste parámetro. É a principal causa 

de ruído nas cidades. 

 Ruído por ocio. Trátase do ruído xerado pola actividade humana, non debida a tráfico 

ou actividades produtivas. É a segunda causa máis importante de ruído, aínda que 

puntualmente poida chegar a superar os valores do tráfico, sobre todo nas zonas 

próximas a festas, cunha importante contribución destacada nos valores nocturnos. 

Para este caso destaca a estación de Coia (Vigo). 

 Ruído por fenómenos meteorolóxicos11. A chuvia, as rachas de vento, descargas 

eléctricas e outros factores extremos son os parámetros naturais que inflúen nos 

valores de ruído que se acadan; aínda así a súa influencia é relativa pois adoitan ser 

enmascarados polos outros dous tipos de ruído. A estación de Campus (Santiago) é a 

estación de referencia12 para a análise destes casos, ao non darse os fenómenos 

antrópicos anteriormente descritos (salvo casos moi puntuais). 

 

Os niveis de ruído que se mostran, mediante índices, neste informe son os propios de zonas 

concretas onde se sitúan as estacións da rede de ruído, e os datos acadados teñen como 

obxectivo avaliar a incidencia media ou típica do ruído en distintas zonas dunha cidade tipo 

galega. Os devanditos niveis en ningún caso son representativos do territorio completo dunha 

cidade concreta. 

  

                                                           
10 Neste informe non se inclúe ningunha análise específica de contaminación acústica por actividades produtivas ou 
por obras, pero son outros dos principais factores que contribúen ao ruído en zonas urbanas. 
11 Aínda que a lexislación circunscribe o ruído ambiental unicamente ao son exterior non desexado ou nocivo xerado 

polas actividades humanas, medios de transporte, infraestruturas e actividades industriais (Directiva 2002/49/CE na 
súa aplicación), inclúense neste informe os fenómenos naturais dado o seu interese para observación ambiental. 
12 Outras estacións poden acadar valores de fondo semellantes, aínda que as contribucións antrópicas puntuais 
desaconsellan a súa utilización como referencia. 
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3.6. ANÁLISE DE DATOS 

Os datos que se mostran neste informe corresponden aos distintos índices de ruído. Os índices 

acústicos (índices de ruído e índices de vibración) son magnitudes físicas utilizadas para 

describir a contaminación acústica que ten relación cos efectos producidos por esta. 

Os sonómetros das estacións recollen cada 10 minutos valores de ruído13 e a partir de aí 

calcúlanse os correspondentes índices diarios e anuais14. Os valores dos principais índices de 

ruído son mostrados en tempo real na páxina electrónica de MeteoGalicia.  

 

3.6.1. Índices de ruído 

O nivel de presión sonora (equivalente nun período) ven determinado por uns índices, que se 

calculan segundo a expresión: 

𝐿𝑒𝑞 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑛
· ∑ 10

𝐿𝑒𝑞𝑖
10⁄

𝑛

𝑖=1

) 

Onde n é o número de datos obtidos, e Leqi é o valor recollido polo sonómetro. 

Os índices definiranse segundo o período do día15 e por niveis estatísticos: 

- Ld, índice de ruído día. 

- Le, índice de ruído tarde. 

- Ln, índice de ruído noite. 

- Lden, índice ponderado de ruído día-tarde-noite16. 

- Lresidual: valor de fondo natural17. 

- L10: índice percentil 90, ou ruído transitorio de actividade. 

- L90: índice percentil 10, ou ruído de fondo da actividade. 

- L50: índice mediana18. 

 

                                                           
13 Os datos obtidos polas estacións son revisados de xeito automático, e posteriormente validados para a realización 
dos informes. Os valores están referenciados a una altura de 3 metros, e obtéñense con sonómetros tipo 2 
adaptados a exterior. 
14 O ruído ambiental exprésase coa parte enteira, polo que nalgún caso pode haber algunha lixeira desviación no 
valor final. 
15 A efectos acústicos o día defínese entre as 7 da mañá do día presente e a mesma hora do día seguinte. E os 

períodos son: de 7:00 a 19:00 día, de 19:00 a 23:00 tarde, e de 23:00 a 7:00 noite. 

16 𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 ·  log (
1

24
· (12 · 10

𝐿𝑑
10⁄ + 4 · 10

(𝐿𝑒+5)
10⁄ + 8 · 10

(𝐿𝑛+10)
10⁄ )) 

17 No informe calcúlase como aproximación estatística (percentil 90) de todos os valores mínimos (10 minutais) 

diarios da serie anual. 
18 Os índices percentís representan os valores dos percentís 90, 10 e 50 respectivamente, de todos os datos dunha 
serie analizada. No caso do L50 o valor central é unha boa referencia dos valores de ruído discriminando aqueles 
puntuais extremo, xa contemplados noutros índices, polo que trátase dun parámetro que proporciona una estima 
moi acorde coas hipótese do informe. 

http://www.meteogalicia.es/Caire/ruido.action
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No informe indícase outro índice contemplado usualmente nos estándares de análise, e de 

utilidade para observación ambiental: o Leq24H que representa o valor medio do ruído en 

continuo sen ponderación por franxas horarias. 

De xeito complementario ao resto de índices, o informe introduce o cálculo dun valor inverso 

do Lden
19, que consistiría en trocar as ponderacións dos períodos horarios respecto o Lden 

normativo, co obxecto de estimar, a partir dos valores de ruído, a incidencia de distintos 

fenómenos, principalmente meteorolóxicos, nas actividades (sociais ou laborais, que son 

principalmente diúrnas pero teñen incidencia temporal máis ampla). 

 

3.6.2. Presentación e análise dos niveis de ruído 

Neste informe móstranse os seguintes datos e análises: 

- Valores obtidos en cada estación, atendendo a avaliacións temporais en períodos 

anuais e mensuais. 

- Análise dos índices de ruído obtidos respecto aos datos históricos. 

- Comparativa entre estacións en función dos principais índices de ruído con 

periodicidade trimestral. 

- Análise por zonas e impacto acústico relativo nas mesmas, con referencia aos datos 

históricos. 

- Estudo de fenómenos naturais (temporais) e antrópicos (ocio), que teñen lugar nun 

corto espazo de tempo. 

 

No ano 2020 entre a segunda quincena do mes de marzo e principios de xuño, a pandemia do 

coronavirus provocou a declaración do Estado de Alarma por Emerxencia Sanitaria. Esta 

declaración foi acompañada de medidas de confinamento, que loxicamente afectaron aos 

valores de ruído. Unha vez superado o confinamento20 non se restaurou completamente a 

actividade, polo que os datos de ruído de 2020 son inferiores aos históricos. 

Este informe contén unha análise dos datos obtidos durante o confinamento, así como unha 

valoración dos resultados do ano 2020, marcada polo confinamento e polo toque de queda 

consecuencia da declaración do Estado de Alarma no outono.  

  

                                                           
19 Trátase de dar maior relevancia ao período diúrno, a menor ao nocturno, e mantendo a do vespertino; de xeito 

que mostre un “grao de molestia non acústica”, e ao tempo enfrontalo co impacto acústico. Non se trata dun índice 
normativo. 
20 Neste informe unicamente é salientable, de xeito específico, o confinamento referido, dado que outros tipos de 
restricións foron máis puntuais, co que neste outro caso se estima o seu impacto de xeito global nos valores anuais. 
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3.7. RESULTADOS 

Neste apartado indícanse os valores obtidos das estacións e o seu tratamento. 

3.7.1. Evolución temporal dos niveis de ruído 

A continuación preséntanse os resultados obtidos en cada unha das estacións da Rede de 

Ruído, a través de: 

- Táboas cos valores anuais dos índices21 nas distintas franxas horarias e parámetros 

estatísticos. 

- Gráficas cos valores mensuais obtidos en cada unha. Nestas gráficas incluirase o índice 

L50, que representa os valores máis frecuentes obtidos, no 2020 e o seu valor histórico. 

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

que proporcionan os sonómetros diferirán considerablemente, polo que, para a avaliación dos 

resultados, se deberá ter en conta a clasificación orientativa das estacións segundo as 

características indicadas no apartado 3.5. 

  

                                                           
21 Lden e Ln son os parámetros máis importantes na avaliación da contaminación acústica, sendo o primeiro un 

indicador das molestias intensas e posibles efectos na saúde ocasionadas polo ruído e o segundo de alteracións 
graves do sono con posibles efectos na saúde. 
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Estación Avenida Fingoi (Lugo) 

Os datos obtidos en 2020 móstranse a continuación: 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 58  L10 62 

Le 58  L50 56 

Ln 51  L90 45 

Lden 60  Lresidual 39 

Táboa 1     Táboa 2 

Os valores dos índices diúrno, vespertino e nocturno quedan claramente por debaixo dos 

valores de referencia (65 dB para o período diúrno e vespertino, e 55 dB para o período 

nocturno). 

A diferenza entre L10 (ruído transitorio) e L90 (ruído de fondo da actividade) é claramente 

superior aos 15 dB. Confírmase tamén certo peso da actividade, xa que o valor L50 aseméllase 

máis ao valor L10 que ao valor L90. O valor residual é lixeiramente inferior a 40 dB. 

 

 
Gráfica 1 

Esta estación reflicte claramente a diminución de actividade nos meses de confinamento e do 

verán fronte aos meses de maior actividade. L50 en 2020 mellora en máis de 2 dB os valores 

históricos durante case todo o ano.  
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Estación Campolongo (Pontevedra) 

Os datos de 2020 son: 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 58  L10 61 

Le 57  L50 56 

Ln 56  L90 41 

Lden 63  Lresidual 37 

Táboa 3     Táboa 4 

Os valores diúrno e de tarde atópanse por debaixo dos 65 dB e o nocturno é algo superior a 55 

dB. 

A diferenza entre L10 e L90 é de 20 dB, e o índice L50 está preto do L10, o que é síntoma de zona 

de impacto acústico elevado pero debido a unha actividade puntual ou non relevante, debido 

aos mencionados valores baixos dos distintos parámetros. O valor do ruído residual acada o 

menor valor de todas as estacións. 

 

 
Gráfica 2 

A estación presenta unha boa correlación entre os valores históricos e de 2020 no índice L50. 

Este índice destaca en 2020 polo descenso nos meses do confinamento. Nos meses de maio, 

xuño e agosto acadáronse valores nocturnos excesivamente elevados para a zona, por mor de 

picos de intensidade, que afectan a todo un período, mentres que nos meses de outono foron 

os esperados.  



 
 
 
  
 

 

14 
 

RUIDO AMBIENTAL – INFORME 2020 

 

Estación Campus (Santiago) 

Os valores obtidos en 2020 son: 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 53  L10 55 

Le 52  L50 50 

Ln 51  L90 47 

Lden 58  Lresidual 46 

Táboa 5     Táboa 6 

Os valores da zona están claramente por baixo dos 60 dB para o período diúrno e vespertino, 

pero lixeiramente por riba dos 50 dB para a noite. Constátase o axeitado de considerar a 

estación como a de referencia para fenómenos naturais, polos baixos valores acadados, que 

ademais son propios dunha zona sen actividade antrópica destacable. 

O valor L50 é próximo a L90, e os valores de L10 e L90 difiren en menos de 10 dB, é dicir, na zona 

dáse pouca actividade e pouco impacto acústico. 

 

 
Gráfica 3 

Como outros anos constátase certa variabilidade mensual dos distintos índices. A relevancia do 

confinamento respecto doutras estacións é menor, xa que a zona carece de actividade. Os 

fenómenos naturais incrementan os valores nos primeiros e últimos meses do ano (marzo e 

decembro) e as festas no verán (xullo) está en valores esperados.  
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Estación Coia (Vigo) 

Os valores de 2020 son: 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 60  L10 62 

Le 60  L50 58 

Ln 54  L90 48 

Lden 62  Lresidual 45 

Táboa 7     Táboa 8 

O valor anual da zona onde se localiza a estación non supera os 65 dB para o período diúrno, 

nin no vespertino, e para o nocturno queda por vez primeira por baixo dos 55 dB. 

Os valores anuais dos índices estatísticos son propios dunha localización con certa actividade, 

cunhas diferenzas entre eles tal que reflicten uns valores esperables para a zona. 

 

 
Gráfica 4 

A mediana dos datos do ano 2020 nesta estación é uns 3 dB inferiores aos históricos, cunha 

redución máis acusada no confinamento, e que xunto coa cancelación de eventos de ocio 

configuraron a máis salientable melloría de todas as estacións analizadas.  
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Estación -Rúa Euloxio Gómez Franqueira- Estacións (Ourense) 

Os valores obtidos son:  

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 66  L10 69 

Le 65  L50 65 

Ln 59  L90 51 

Lden 68  Lresidual 45 

Táboa 9     Táboa 10 

Neste caso pódese observar como os valores da zona son lixeiramente superiores a 65 dB no 

período diúrno, pero non no vespertino, e pola noite son superiores a 55 dB. 

Ao igual que outras estacións similares, a diferenza entre o ruído transitorio (L10) e o de fondo 

de actividade (L90) é superior aos 15 dB. A actividade ten un gran peso nos valores de ruído, o 

que se reflicte no feito de que o valor mediana (L50) atópase máis preto de L10 que de L90, e que 

esa actividade dáse de forma continua polo alto valor do ruído de fondo de actividade, debido 

á alta densidade de tráfico. 

 

 
Gráfica 5 

Constátase que esta estación, no ano 2020, presenta valores L50 mensuais moi similares, o que 

coincide cos datos históricos, salvo nos meses do confinamento (especialmente no período 

nocturno).  
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Estación Parque Raíña Sofía (Ferrol) 

Os valores acadados en 2020 son: 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 57  L10 64 

Le 57  L50 51 

Ln 52  L90 46 

Lden 60  Lresidual 45 

Táboa 11     Táboa 12 

Os valores anuais dos períodos diúrno e de tarde quedan moi por baixo dos 65 dB, e o 

nocturno dos 55 dB. 

A diferencia entre os índices L10 e L90 extremadamente alta (case 20 dB), e o feito que o valor 

L50 estea claramente sesgado ao ruído de fondo (L90), indica a existencia de certa actividade 

puntual nunha zona en principio de baixo impacto acústico. 

 

 
Gráfica 6 

Nesta estación compróbase uns niveis máis elevados nos meses de marzo a xullo, igual que en 

anos anteriores, o que contrasta cun confinamento que non se aprecia en 2020, salvo no 

período nocturno e lixeiramente para o índice mediana.  
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Estación Riazor (A Coruña) 

En 2020 esta estación non dispuxo de rexistros de ruído, xa que o equipo foi desconectado 

temporalmente por obras no recinto da estación. 

Esta estación está localizada nunha zona de tráfico denso, e historicamente proporcionou 

datos anuais similares, intermedios entre os de Estacións en Ourense e os de Coia en Vigo, 

polo que, dadas as características do ano 2020, pode deducirse que os valores acadados na 

zona serían en todo caso similares aos dados nesas dúas estacións, incluídas as reducións 

durante o confinamento, que polas características das mesmas foron as maiores das 

rexistradas. 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld –  L10 – 

Le –  L50 – 

Ln –  L90 – 

Lden –  Lresidual – 

Táboa 13     Táboa 14 

 

A continuación móstrase na gráfica unicamente a evolución histórica dos datos mensuais na 

estación. 

 
Gráfica 7 

Na gráfica obsérvase que historicamente o mes de agosto presenta unha diminución respecto 

ao resto do ano.  
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Estación San Caetano (Santiago) 

Os valores obtidos en 2020 indícanse a continuación: 

Índice Valor (dB)  Índice Valor (dB) 

Ld 55  L10 57 

Le 54  L50 53 

Ln 51  L90 47 

Lden 59  Lresidual 46 

Táboa 15     Táboa 16 

Neste caso os valores da zona onde se localiza a estación son claramente inferiores a 65 dB no 

período diúrno e tarde, e aos 55 dB para a noite. 

Os distintos índices estatísticos reflicten un ruído constante e baixo. 

 

 
Gráfica 8 

A mediana dos valores mensuais diminúe respecto dos históricos, especialmente nos meses do 

confinamento.  
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3.7.2. Análise dos valores históricos 

Os datos históricos para o período 2012–2019 son os seguintes: 

 Índice de Ruído (dB) – horario 

Estación Ld Le Ln Lden 

Avda. Fingoi (Lugo) 611 601 542 631 

Campolongo (Po.) 59 581 523 612 

Campus (Santiago) 531 521 511 581 

Coia (Vigo) 64 681 642 711 

Estacións (Ourense) 67 66 601 691 

Parque R.S. (Ferrol) 582 572 522 602 

Riazor (A Coruña) 652 652 593 682 

San Caetano (S.) 561 551 522 602 

Táboa 17 

 Índice de Ruído (dB) – percentil 

Estación L10 L50 L90 Lresidual 

Avda. Fingoi (Lugo) 651 591 473 445 

Campolongo (Po.) 611 571 431 381 

Campus (Santiago) 571 501 461 454 

Coia (Vigo) 66 611 501 461 

Estacións (Ourense) 70 66 56 51 

Parque R.S. (Ferrol) 643 522 463 444 

Riazor (A Coruña) 682 642 541 491 

San Caetano (S.) 591 542 502 483 

Táboa 18 

 

Da análise dos datos das táboas 17 e 18 pódese concluír que: 

 Os valores obtidos para cada unha das estacións axústanse á clasificación de zonas 

indicada no apartado 3.5, especialmente no caso de Estacións (Ourense) e Riazor (A 

Coruña) consideradas de tráfico denso. 

 Os índices Ld e L50 son os que mellor reproducen a clasificación. 

 Os valores acadados para a estación de Coia (Vigo), sobre todo no período tarde e 

noite (e por tanto tamén nos índices Lden e L10) desvíanse dos valores que 

corresponderían a unha estación de “zona residencial”; pero dado que a orixe dese 

impacto acústico son principalmente as festas que teñen lugar en datas puntuais, 

manterase a clasificación da estación no grupo considerado. 
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 Atendendo ao intervalo dos datos históricos para cada índice e estación, dáse: unha 

regularidade22 histórica na estación de Estacións (Ourense), e en Campus (Santiago) e 

Coia (Vigo); e non hai regularidade nos datos anuais nas estacións de San Caetano 

(Santiago), Riazor (Coruña) e sobre todo Parque (Ferrol). As estacións de Fingoi (Lugo) 

e Campolongo (Pontevedra) presentan regularidade unicamente en determinados 

índices. En xeral os índices presentan regularidade, sendo Ln e L90 (e por tanto tamén o 

Lden e o Lresidual) os de menor regularidade. 

 

Comparando os datos de 2020 das táboas 1 a 16 cos históricos das táboas 17 e 18, obsérvase 

que: 

 As estacións que en 2020 proporcionaron valores máis próximos aos históricos foron 

Parque (Ferrol) e Campus (Santiago). As estacións que en 2020 superaron as 

desviacións históricas, con melloras nos índices de ruído salientables en todos os 

casos, incluso Le (por tanto Lden) foron Estacións (Ourense), Fingoi (Lugo) e sobre todo 

Coia (Vigo). A estación de San Caetano (Santiago) que mantén unha regularidade, 

excepto para o L90 que acada valores algo máis baixos. 

 No caso de Coia (Vigo) constatouse unha significativa redución do ruído ambiental en 

2020, motivado polo efecto da supresión das festas habituais na contorna. Para o resto 

de estacións non hai variacións significativas, aínda que constatouse unha diminución 

dos valores dos índices nas estacións de Av. Fingoi (Lugo) e Estacións (Ourense). 

 O motivo principal das variacións acadadas en 2020 respecto dos valores históricos, 

nas estacións de maior actividade, especialmente no confinamento, foron debidas á 

situación social e de actividade derivadas dos Estados de Alarma por Emerxencia 

Sanitaria, debidos á pandemia COVID. No apartado 3.8.2 analizarase máis en detalle 

estes efectos. 

  

                                                           
22 Considerarase a regularidade segundo o criterio de que a desviación dos datos sexa nula ou de 1 dB, e tanto máis 
canto menor sexa este valor. Os valores das desviacións corresponden ao conxunto de valores históricos obtidos. Por 
outra banda a incerteza da medida de cada valor estímase de forma aproximada na contorna dos 3 dB de media, 
pero variable segundo a estación e o grao de confianza. 
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Por outra banda confrontando os valores do ruído residual e o mínimo absoluto acadados, 

para 2020 e histórico (que en principio resultan independentes da proposta de zonificación 

comentada neste informe para as estacións), tense: 

Ruído residual e Ruído mínimo (dB) 

 2020 Histórico 

Estación Lresidual Lmin Lresidual Lmin 

Avda. Fingoi (Lugo) 39 37 44 32 

Campolongo (Po.) 37 34 38 34 

Campus (Santiago) 46 31 45 30 

Coia (Vigo) 45 36 46 41 

Estacións (Ourense) 45 42 51 46 

Parque R. S. (Ferrol) 45 42 44 31 

Riazor (A Coruña) – – 49 44 

San Caetano (S.) 46 42 48 39 

Táboa 19 

 

Da táboa 19, como era de esperar, confírmase que o ruído residual (e o mínimo absoluto) non 

seguen a clasificación por zonas, aínda que si obsérvase que as que presentan maior nivel de 

ruído son as de maior tráfico. En 2020 (respecto do histórico) danse diminucións destacadas 

dos índices residual e mínimo para Avda. Fingoi (Lugo) e Estacións (Ourense) e algo máis 

lixeiras no caso de San Caetano (Santiago). No caso do índice que reflicte o valor mínimo 

absoluto, dada a súa singularidade non se concluirá nada, pero hai certas variacións 

significativas como que Campolongo (Pontevedra) e Campus (Santiago) axústanse aos datos 

históricos nestes índices, pero Estacións (Ourense) non. 

O ruído residual (ou de fondo natural medio) histórico do conxunto das estacións estímase23 

en 42 dB, e en 2020 de 38 dB, como o ano precedente. 

O valor mínimo absoluto acadado en 2020 nunha estación foi 31 dB (1 dB por riba do valor 

mínimo histórico, acadado nesta estación e en 2019), e tivo lugar na estación de Campus 

(Santiago) o día 17/02/2020 entre as 7:50 e as 8:00 horas, aínda que o máis salientable ao 

respecto é o feito de que marcáronse valores por baixo dos 40 dB en zonas de moita actividade 

e en horario diúrno, como por exemplo os 36 dB en Coia (Vigo) na primeira quincena do 

confinamento. En todo caso reitérase a necesidade de avaliar con cautela as causas do ruído 

mínimo absoluto, dado que a influencia do confinamento non ten por que ser decisiva porque 

trátase dun valor moi puntual. O valor mínimo para o conxunto das estacións en 2020 resultou 

33 dB (fronte aos 30 dB do histórico). 

 

                                                           
23 Para determinar o suposto ruído tanto residual como mínimo absoluto, do conxunto das distintas zonas das 
cidades galegas utilizarase a corrección do valor percentil 10 dos devanditos valores de cada unha delas. 
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A continuación represéntanse os datos históricos24 anuais das táboas 17 e 18, agrupando por 

zonas. 

 
Gráfica 9 

 
Gráfica 10 

                                                           
24 Indícase, para Coia (Vigo), cunha trama negra os valores históricos correspondentes a unha avaliación sen o 
“sesgo” que introducen as festas nos cálculos: 1, 6 e 7 dB para Ld , Le, e Ln respectivamente, e 0 dB para os percentís. 
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3.7.3. Análise entre estacións, por período e trimestre 

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. 

Para o período día: 

 
Ruído diúrno, Ld (dB) 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Estación 2020 Hist. 2020 Hist. 2020 Hist. 2020 Hist. 

Avda. Fingoi (Lugo) 59 62 57 60 57 59 59 61 

Campolongo (Po.) 58 59 57 59 58 58 59 59 

Campus (Santiago) 54 54 53 53 53 52 53 54 

Coia (Vigo) 60 63 58 63 59 65 60 63 

Estacións (Ourense) 66 67 65 66 66 66 67 67 

Parque R.S. (Ferrol) 55 56 60 61 58 57 54 55 

Riazor (A Coruña) – 66 – 65 – 64 – 65 

San Caetano (S.) 55 56 55 56 56 56 55 56 

Táboa 20 

 

Para o período tarde: 

 
Ruído vespertino, Le (dB) 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Estación 2020 Hist. 2020 Hist. 2020 Hist. 2020 Hist. 

Avda. Fingoi (Lugo) 59 61 56 60 57 59 59 60 

Campolongo (Po.) 57 58 56 58 57 57 57 57 

Campus (Santiago) 53 52 52 52 52 51 52 52 

Coia (Vigo) 60 63 59 62 60 64 60 62 

Estacións (Ourense) 66 66 64 66 65 66 66 66 

Parque R.S. (Ferrol) 60 55 61 61 57 56 52 53 

Riazor (A Coruña) – 66 – 64 – 64 – 65 

San Caetano (S.) 55 56 52 55 54 55 54 56 

Táboa 21 
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Para o período noite: 

 
Ruído nocturno, Ln (dB) 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Estación 2020 Hist. 2020 Hist. 2020 Hist. 2020 Hist. 

Avda. Fingoi (Lugo) 52 55 50 55 52 54 50 54 

Campolongo (Po.) 51 52 58 55 54 51 49 50 

Campus (Santiago) 52 51 49 50 51 51 50 50 

Coia (Vigo) 53 56 53 57 55 60 53 57 

Estacións (Ourense) 59 60 57 60 59 60 58 60 

Parque R.S. (Ferrol) 50 51 53 52 51 52 51 51 

Riazor (A Coruña) – 59 – 59 – 58 – 58 

San Caetano (S.) 51 53 49 52 52 53 50 52 

Táboa 22 

 

Atendendo á clasificación de estacións por distintas áreas de zonificación (ver apartado 3.5) ao 

contrario que outros anos a pandemia fixo que os índices día, tarde, e noite, acheguen unha 

imaxe máis aproximada que o índice L50. Así pois: 

A pandemia influíu claramente nunha diminución dos valores de ruído (calquera índice resulta 

relevante) especialmente no segundo trimestre do ano. Destacan as diminucións nas estacións 

cualificadas de residenciais de Coia (Vigo), Av. Fingoi (Lugo) e na de maior tráfico Estacións 

(Ourense). 

 

Obsérvase unha mellora dos valores de 2020 respecto dos históricos nas zonas denominadas 

verdes é sobre todo na estación de San Caetano (Santiago) no segundo e cuarto trimestre, 

dándose un comportamento menos claro, aínda que con diminucións xerais, en Parque (Ferrol) 

e Campolongo (Pontevedra). Obsérvase algunha repunta en período de tarde para o Parque e 

no nocturno para Campolongo, por situacións puntuais que se atopan dentro da variabilidade 

do período anual propio das estacións. 

 

No ano 2020 segue a constatarse a diferencia de entre as estacións denominadas de zona 

verde a de Campolongo (Pontevedra), que é unha estación intermedia entre zona residencial e 

zona verde, que en ocasións se asemella á estación Av. Fingoi (Lugo). En calquera caso, se non 

houbera declaración de zona de transición, todas as estacións salvo a de Campus (Santiago), 

corresponderían con zonas residenciais segundo a normativa vixente, polo que a análise sería 

conxunta. 

Os valores da estación de Campus (Santiago) son constantes todo o ano e, ao tratarse dunha 

estación “sen actividade” os valores non están tan afectados polos confinamentos da 

pandemia e mantéñense nos históricos. A asimilación da estación á zona proposta é correcta. 
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Para o ruído central: 

Un xeito de poder discriminar a deriva que proporcionan os valores extremos puntuais que 

afectan aos resultados de cada período sería a representación do valor L50, que permite 

comparar tanto as estacións como o ruído trimestral25. 

 
Ruído medio, L50 (dB) 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Estación 2020 Hist. 2020 Hist. 2020 Hist. 2020 Hist. 

Avda. Fingoi (Lugo) 57 60 55 59 56 58 58 59 

Campolongo (Po.) 56 57 55 57 56 56 57 57 

Campus (Santiago) 50 51 49 50 50 49 50 50 

Coia (Vigo) 59 62 57 61 58 61 59 62 

Estacións (Ourense) 65 66 63 66 65 65 66 66 

Parque R.S. (Ferrol) 51 53 55 56 52 53 50 51 

Riazor (A Coruña) – 64 – 64 – 63 – 64 

San Caetano (S.) 53 55 51 54 53 54 53 55 

Táboa 23 

O índice L50 é o que mellor reproduce a zonificación establecida, pero como se salientou 

anteriormente non resulta tan definitorio como noutros anos, dado as significativas reducións 

de ruído acadadas. Pódese observar unha melloría en todas as estacións en 2020 respecto dos 

históricos, especialmente Av. Fingoi (Lugo), Coia (Vigo), Estacións (Ourense) e San Caetano 

(Santiago), melloría que tamén existe nos índices diúrno, de tarde e nocturno. O resto de 

estacións permanecen con valores constantes. Por trimestres destaca a redución xeral en 

todos eles. 

 

No referente á variabilidade26 dos valores de 2020 respecto do histórico, destacar que o 

comportamento é similar para todos os trimestres e índices. Así, as estacións de Av. Fingoi 

(Lugo), Coia (Vigo) e San Caetano (Santiago) diminúen de xeito salientable e continuada no 

tempo; Estacións (Ourense) e Campus (Santiago) son constantes, mentres que Campolongo 

(Pontevedra) e Parque (Ferrol) presentan un aumento. 

                                                           
25 Dado que a mediana reflicte máis correctamente o valor medio sen excesiva ponderación dos extremos, tómase, 
en adiante, como histórico este valor; e de forma puntual o índice equivalente (media logarítmica) cando se teña 
unha serie de datos continua (non medias), ou pouco representativa (serie menor de cinco datos). Identicamente 
ocorrerá para tomar un índice como histórico. Nalgún caso o método a seguir pode xerar lixeiras variacións nos 
resultados. 
26 Para a análise de datos comparados (en calquera apartado deste informe), a variación nos índices de ruído 
mostrarase como positiva se hai un aumento do nivel de ruído en 2020 respecto do histórico, e negativa en caso 
contrario, é dicir se se constata unha mellora dos niveis de ruído. Considerarase a variabilidade tal que: “lixeira” 
para cambios aproximados de 1 dB e “salientable” se ditos cambios son da orde ou superiores a 2 dB. 
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Por trimestres destacan o 2º e o 4º onde as reducións foron máis significativas, e 

constatándose que, a pesar da recuperación estival (ao contrario que noutros anos) os valores 

son máis baixos que os históricos neses meses. 

En 2020 as variacións mostran certa irregularidade, tanto por índice como por trimestre. 

Os valores dos índices mostrados neste apartado, como Ld e L50, ou Le historicamente seguen a 

reflectir axeitadamente, a clasificación referida no epígrafe 3.5 para as estacións: os valores 

máis altos (> 65 dB) corresponden coas estacións de tráfico, e os menores (< 55 dB) para as 

estacións localizadas en zonas de protección. Os valores intermedios corresponden a estacións 

clasificadas como de zona residencial (entre 60 e 65 dB) e as de zona verde (entre 55 e 60 dB). 

Os datos de 2020 foron máis baixos que os valores históricos. 

Os datos trimestrais utilizaranse para a validación de datos para o análise do confinamento, tal 

e como se mostra no apartado 3.5.1. 

 

3.7.4. Análise zonal 

Nas seguintes táboas indícanse os valores das distintas estacións agrupadas por zonas para o 

ano 2020 e histórico. 

A seguinte táboa agrupa os datos das estacións segundo as características da zona onde se 

atopan (epígrafe 3.5). Reitérase que a zonificación representa unha clasificación aproximada, 

para facilitar a avaliación dos resultados. 

 

2020 Índice de Ruído (dB) 

Zona Tipo Ld Le Ln Lden L10 L50 L90 Lresid. 

Zona de Tráfico 66 65 59 68 69 65 51 45 

Zona Residencial 59 59 53 61 62 57 47 43 

Zona Verde 57 56 54 61 61 54 46 44 

Zona de Protección 53 52 51 58 55 50 47 46 

Táboa 24 

 

Histórico Índice de Ruído (dB) – horario 

Zona Tipo Ld Le Ln Lden 

Zona de Tráfico 661 661 601 691 

Zona Residencial 631 661 612 681 

Zona Verde 581 571 542 621 

Zona de Protección 531 521 521 581 

Táboa 25 
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Histórico Índice de Ruído (dB) – percentil 

Zona Tipo L10 L50 L90 Lresidual 

Zona de Tráfico 691 651 55 501 

Zona Residencial 651 601 501 463 

Zona Verde 621 551 482 454 

Zona de Protección 561 501 461 454 

Táboa 26 

 

Das táboas 24, 25 e 26 pódese observar que: 

Na zona de tráfico, acádanse valores lixeiramente superiores a 65 dB nos períodos diúrno e de 

tarde, e amplamente superior a 55 dB no período nocturno. O valor L50 aproxímase máis ao L10  

que ao L90, cunha diferenza de menos de 10 dB entre eles tanto en 2020 como historicamente. 

Obsérvase unha diminución xeral considerable no ruído de fondo de actividade (L90) e natural 

(Lres) en 2020 respecto aos valores históricos. 

Na zona residencial, para os datos históricos acádanse valores inferiores aos 65 dB no período 

diúrno, superiores a 65 dB no vespertino e superiores a 55 dB no período nocturno (motivado 

pola mencionada influencia de festas na estación de Coia), pero en 2020 non se superaron os 

60 e 55 dB en ningún caso. A diverxencia entre o ruído L10 e o L90 foi 15 dB, e o nivel de ruído 

medio ten un valor que se achega máis ao ruído transitorio que ao de fondo, o que demostra 

que os valores altos non o son soamente por episodios esporádicos. Os valores dos índices en 

2020 son notablemente inferiores aos datos históricos. 

Na zona verde urbana os niveis de ruído son claramente inferiores a 65 dB nos períodos diúrno 

e vespertino (inferiores a 60 dB), e inferiores a 55 dB no período nocturno. As variacións 

acadadas en 2020 estiveron dentro do rango de variación histórico estimado. A diferenza entre 

o ruído transitorio e o de fondo tanto histórica como en 2020 está en 15 dB, co valor L50 nun 

punto intermedio entre eles. 

Na zona de protección os niveis de ruído nocturno e diúrno en 2020 son similares aos 

históricos. Todos os parámetros están por debaixo de 60 dB e incluso de 55 dB. O valor do 

ruído medio, a ausencia de sesgo deste valor cara ao transitorio e a diferenza entre o ruído 

transitorio e de fondo de actividade, inferior a 10 dB, acadan valores esperables en zonas sen 

actividade. 

 

A continuación indícanse as oscilacións acústicas ou impactos relativos característicos, 

resultantes da comparativa dos valores horarios (Ld e Ln) e estatísticos (L90, L50, L10 e Lresidual) da 

análise zonal. 

Analízanse os seguintes tipos, e están referidos a variacións en termos absolutos: 

- Oscilación horaria: diferenza entre o ruído diúrno e o nocturno. 
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- Oscilación de actividade: diferenza entre o ruído transitorio e o ruído de fondo. 

- Oscilación media: diferenza entre o ruído medio e o residual27. 

A táboa resultante sería: 

Impacto de ruído ambiental zonal en 2020 e histórica 

 
Oscilación horaria 

(dB) 

Oscilación de 

actividade (dB) 
Oscilación media (dB) 

Zona Tipo 2020 Histórico 2020 Histórico 2020 Histórico 

Zona de Tráfico 7 61 18 141 20 151 

Zona Residencial28 6 22 15 151 14 142 

Zona Verde 3 42 15 143 10 103 

Zona de Protección 1 21 8 101 4 53 

Táboa 27 

 

 Para a oscilación horaria: 

Destaca no ano 2020 en zonas de tráfico e en zonas residenciais. Nas zonas residenciais tamén 

é salientable o aumento da oscilación respecto dos valores históricos, debido á ausencia de 

fenómenos nocturnos destacados. No resto de zonas (incluídas as de tráfico) as variacións 

entran dentro dos rangos históricos. 

 Para a oscilación de actividade: 

Os valores en todas as zonas son os propios esperables das zonas analizadas. Respecto do 

valor histórico, os valores de 2020 presentan unha variación significativa nas zonas de tráfico 

debido á diminución clara do valor L90 neste tipo de estacións. Na zona de protección a 

variación (diminución) foi moi lixeira. Na zona residencial e verde as diminucións están en 

consonancia cos valores históricos. 

 Para a oscilación media: 

A zona de tráfico e a residencial son as de maior oscilación histórica, mentres que a de 

protección a de menor. Estabilízase o aumento histórico destes valores nas zonas residencial e 

verde, ano tras ano maiores. O aumento significativo dos valores de oscilación no ano 2020 na 

zona de tráfico é debido a clara mellora dos niveis de ruído residual. 

 

3.7.5. Fenómenos puntuais 

Neste apartado trátase o impacto acústico global dos fenómenos climatolóxicos (temporais) e 

ruído por ocio (festas locais). 

                                                           
27 A discriminación do ruído de fondo natural permitiría avaliar, mediante correccións, o ruído medio propio dunha 

suposta actividade concreta. 
28 O impacto horario histórico corrixido (sen festas) estímase en case 6 dB, e o impacto de actividade en case 16 dB.  
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Fenómenos climatolóxicos 

Dentro deste epígrafe preséntanse os valores dos principais temporais de 2020, obtidos na 

estación de referencia Campus (Santiago), e facendo unha comparativa cos datos do adverso 

principal de cada un dos anos anteriores. A comparativa realízase para os seguintes períodos 

de análise: 

- Período de máxima afección. Duración lixeiramente superior a 1 hora onde se acada o 

maior valor de impacto acústico sostido e o valor máximo de ruído (represéntase na 

táboa 28). 

- Afección diaria do temporal29. Conxunto de períodos diúrno, tarde e noite de afección 

do temporal, que abarca o período de máxima afección (represéntase na táboa 29). 

Analizarase en detalle soamente os principais temporais extremos anuais, que son aqueles 

fenómenos históricos de potencia acústica tal que, ademais de superar 70 dB como nivel 

sostido no período de máxima afección, se acaden valores medios tamén superiores a 70 dB 

durante un período temporal mínimo de varias horas. 

 

Os datos de caracterización dos temporais extremos para o período de máxima afección de 

impacto acústico son: o limiar do valor de ruído sostido, o valor máximo dos refachos 

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

período. 

Temporal Niveis sostidos30 Refacho Vento Precipitac. 

Joachim – 15/12/11 > 65 dB (per. noite) 75 km/h 41 km/h < 1 litro 

Nicki – 13/12/12 > 70 dB (per. noite) 90 km/h 45 km/h 10 litros 

Dirk – 23/12/13 > 75 dB (per. noite) 106 km/h 52 km/h 8 litros 

Qumaira – 06/02/14 > 70 dB (per. diúrno) 105 km/h 50 km/h < 1 litro 

Quirin – 05/10/15 > 67 dB (per. diúrno) 82 km/h 40 km/h 3 litros 

Britta – 07/01/16 > 68 dB (per. noite) 81 km/h 42 km/h 2 litros 

JKL – 03/02/17 > 70 dB (per. tarde) 102 km/h 45 km/h 3 litros 

Felix – 09/03/18 > 66 dB (per. noite) 83 km/h 40 km/h 2 litros 

Fabien – 21/12/19 > 62 dB (per. diúrno) 109 km/h 52 km/h 0 litros 

Brendan – 15/01/20 > 61 dB (per. noite) 101 km/h 48 km/h 3 litros 

Karine – 01/03/20 > 64 dB (per. tarde) 110 km/h 54 km/h 2 litros 

Día Raios – 17/09/20 > 49 dB (per. tarde) 21 km/h 12 km/h 6 litros 

Táboa 28 

                                                           
29 Os temporais asimílanse cunha xornada completa a efectos de comparación de niveis de ruído. Para os 

parámetros mostrados tómanse os cortes horarios propios da calidade acústica, aínda que continuos non 
necesariamente dun mesmo período diario. En 2020, o temporal Brendan comezou na tarde do 14 de xaneiro, o 
Karine na mañá do 1 de marzo, e o principal día de raios foi durante as horas intermedias do día 17 de setembro. 
30 Sostido refírese a un valor Leq 10 minutal mínimo durante máis dunha hora no período seleccionado. 
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Para a afección diaria do temporal os datos de caracterización  son: 

Temporal Ld (dB) Le (dB) Ln (dB) L10 (dB) LX50 (dB)31 Pico (dB) 

Joachim – 15/12/11 59 59 64 65 63 71 

Nicki – 13/12/12 60 60 69 70 68 74 

Dirk – 23/12/13 62 69 75 76 74 80 

Qumaira – 06/02/14 71 55 66 73 69 77 

Quirin – 05/10/15 61 64 57 64 63 71 

Britta – 07/01/16 59 63 68 70 67 74 

JKL – 03/02/17 62 72 70 73 71 77 

Felix – 09/03/18 61 63 66 67 67 75 

Fabien – 21/12/19 66 65 53 68 64 73 

Brendan – 15/01/20 52 62 63 64 63 71 

Karine – 01/03/20 53 62 59 63 54 70 

Día Raios – 17/09/20 54 63 49 52 49 75 

Estabilidade32 52 51 50 Lresidual = 45 dB 

Táboa 29 

 

Como pode observarse nas táboas 28 e 29, os dous principais temporais de 202033, o temporal 

Brendan e o Karine non acadaron valores sostidos similares aos dos principais históricos, pero 

si acadaron variables meteorolóxicas semellantes. 

O principal día de raios34 de 2020 ven asociado cun valor pico destacado, así como unha 

precipitación considerable. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 O valor LX50 fai referencia ao valor mediana do temporal unicamente durante o período de máxima afección 
correspondente (período diúrno, tarde ou noite). Este valor cando é en período noite e tarde resulta máis curto que 
os diúrnos. Os temporais poden abranguer varios períodos, polo que se toma o que resulte máis salientable. 
32 Estabilidade indica uns valores medios históricos de días estables, nos que se dan características de ausencia de 
precipitación (ou inferior 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. 
33 O número de adversos climatolóxicos este ano estivo na media histórica, moi lonxe dos rexistros acadados en 
2014. 
34 Continuos durante todo o período, e nalgún caso a distancias inferiores aos 2 km, que son os que se detectan máis 
claramente. 
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Para avaliar a afección diaria dos temporais inclúense, na seguinte táboa as variables 

meteorolóxicas (refacho medio, e precipitación total) e os niveis Lden, Leq24H, e inverso de Lden
35. 

Temporal 
Refacho M. 

(km/h) 36 

Precipitación 

(litros/m2) 

Nivel Lden 

(dB) 

Nivel Leq24H 

(dB) 

Inverso Lden 

(dB) 

Nicki – 13/12/12 57 74 74 65 69 

Dirk – 23/12/13 67 57 80 71 74 

Qumaira – 06/02/14 60 44 73 69 78 

Quirin – 05/10/15 51 53 66 62 69 

Britta – 07/01/16 52 84 74 65 69 

JKL – 03/02/17 49 38 76 69 73 

Felix – 09/03/18 50 38 72 64 69 

Fabien – 21/12/19 50 25 66 64 73 

Brendan – 15/01/20 39 15 69 60 60 

Karine – 01/03/20 44 24 66 63 58 

Día Raios – 17/09/20 14 12 61 57 64 

Táboa 30 

Na táboa 30, obsérvase que aínda que o temporal Brendan e o Karine son moi similares 

atendendo as características meteorolóxicas e acústica, a duración no tempo é maior para o 

Karine37. En calquera caso ambos temporais están afastados dos principais temporais 

históricos. Por outra banda obsérvase a importancia acústica dos raios, aínda que limitada no 

tempo e no espazo. 

Para o conxunto de temporais, obsérvase o citado efecto de percepción de maior molestia 

“non acústica” (a partir do referido Lden inverso), molestia que é debida á influencia dos 

temporais durante as horas diúrnas. Historicamente o Qumaira foi o de maior molestia “non 

acústica” e o Dirk de molestia “acústica” (os máis importantes dos rexistrados ata o momento 

na estación de referencia de Galicia, o primeiro pola duración como se indica na táboa 31 e o 

segundo polos niveis de ruído segundo as táboas 28 a 30). 

 

O valor máximo nun dos períodos do temporal Karine (período tarde, táboa 29) é 10 veces o 

nivel de ruído rexistrado para os días de “estabilidade”, coincidente coa remisión do temporal. 

Na gráfica 11 represéntase o impacto acústico do temporal Karine, con respecto ao valor Leq 

histórico medio da estación nun estado de “estabilidade” (liña amarela) cuxo valor 

corresponde a 51 dB. 

                                                           
35 No apartado 3.6.1. referiuse a introdución deste novo índice, que a diferencia do normativo ponderará máis os 
períodos de maior actividade. 
36 Valor medio dos refachos máximos 10 minutais no día no que se dá o período considerado. 
37 Que veu inmediatamente precedido do temporal Jorge, e a efectos de impacto nun período de tempo podería 
tratarse como continuación deste. 
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Gráfica 11 

 

No que atinxe aos principais temporais anuais en relación ao tempo de duración (desde que se 

poden sentir os efectos do mesmo ata que o deixan de facer) o principal temporal de 2020 foi 

o Karine, aínda que o Brendan tamén superou un día de afección. 

Temporal 
Duración 

(días) 

Refacho M. 

(km/h) 

Precipitación 

(litros/m2) 
Leq (dB) L50 (dB) 

Nicki – 13-14/12/12 2 47 107 63 57 

Dirk – 23-24/12/13 2 50 100 68 58 

Qumaira–04-07/02/14 4 47 139 65 57 

Quirin – 04-05/10/15 2 46 79 60 56 

Britta – 06-07/01/16 2 47 111 62 57 

JKL – 02-03/02/17 2 48 78 66 56 

Felix – 09-10/03/18 2 49 56 65 61 

Fabien – 21-22/12/19 2 50 25 62 54 

Karine – 29-01/03/20 2 45 82 57 52 

Táboa 31 

 

A táboa 31 reflicte como o Karine non foi un temporal especialmente destacado entre todos os 

temporais anuais históricos, pois mentres que mostrou un valor elevado da precipitación 

acumulada, non así no resto de variables e índices, con valores incluso por baixo dos 65 dB no 
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conxunto diario; polo que mantense a gráfica dos anos anteriores (gráfica 12) comparando os 

principais temporais anuais históricos acaecidos en Galicia, dende 2012 a 202038. 

 
Gráfica 12 

 

A modo de resumo indícanse as características dos principais temporais no momento de 

máxima intensidade, dos últimos 9 anos. 

Temporal Duración pico 
Refacho 

medio (km/h) 

Precipitación 

(litros/m2) 

Nivel medio 

(dB) 

Nicki39 – 13/12/12 2 horas 77 15 71 

Dirk – 23/12/13 > 5 horas 92 36 76 

Qumaira – 06/02/14 > 4 horas 82 5 74 

JKL – 02-03/02/17 > 3 horas 77 14 73 

Táboa 32 

 

 

                                                           
38 Qumaira e Dirk son asimilables na súa afección, toda vez que a duración do primeiro é dobre que o segundo, pero 
o Dirk leva unha enerxía dobre (maior impacto por explosividade ou potencia puntual) que o Qumaira. Sería 
necesario realizar cálculos máis exhaustivos para determinar a exactitude cun valor numérico. Unha diferenza 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. 
39 Durante a duración pico indicada, tanto para o temporal Nicki como o JKL o valor mínimo acadado é de 68 dB, 

fronte aos 70 dB e durante maior tempo dos Dirk e Qumaira. 
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Ruído por Ocio 

Outro tipo de fenómeno puntual que se pode analizar é o ruído antrópico por ocio. 

Para a avaliación do ruído por ocio tómase as estacións de Campus (Santiago) e Coia (Vigo), 

como referentes históricos. A principal diferenza entre ambas, amais de que unha sexa de 

características de zona de protección e a outra residencial, está en que a primeira reflicte 

valores propios dunha zona de concentración puntual, e a segunda os dunha zona de 

concentración continuada dentro dun evento marcadamente acústico. Pero as circunstancias 

de 2020 cambiaron os patróns ao respecto e unicamente se pode representar o primeiro dos 

casos (e aínda así mudou as concentracións por varios eventos acústicos sen concentración, co 

conseguinte efecto), xa que para Coia non houbo ese evento. 

Para a estación de Campus utilizase a comparativa do día 24 de xullo, coa media histórica dese 

día, do día festivo seguinte e do 31 de xullo, nos períodos tarde e noite. Así: 

Data Leq (dB) L50 (dB) Ln (dB) Lmax (dB) Ln50
40 (dB) Ln10 (dB) 

24/07/2020 65 49 66 80 49 50 

24 xullo 58 52 59 76 53 57 

25 xullo 49 49 48 52 48 50 

31 xullo 65 52 67 84 49 52 

Táboa 33 

 

 
Gráfica 13 

                                                           
40 Valor L50 e L10 no período noite. 
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Na gráfica 13 compárase o impacto acústico da tarde-noite do día 24 de xullo histórico 

respecto da liña que representa o valor mediana dos datos históricos do día seguinte, e a 

mediana e valor equivalente no mesmo período do ano 2020. O valor histórico L50 no mesmo 

período (tarde-noite) do día 25 de xullo é de 49 dB (coincidindo co seu propio Leq), 2 dB inferior 

a un día estable medio na estación. 

O día 31 de xullo, todos os anos e polo mesmo motivo de ocio, dáse un fenómeno idéntico que 

o 24 de xullo, aínda que de carácter máis explosivo (valor equivalente maior) pero de menor 

duración (valor mediano inferior), como se mostra na táboa 33, características que se deron en 

2020 máis atenuadas. Por exemplo: na hora de máxima afección (entre as 23:30 e as 0:30 

horas) os valores Leq e L50 históricos son: para o 24 de xullo 67 dB e 60 dB respectivamente; 

mentres que para o 31 de xullo 76 dB e 55 dB respectivamente. 

 

Para a estación de Coia (Vigo) o único que si se constata en 2020 é un alto nivel de ruído en 

dúas datas concretas: en agosto por un evento puntual e en fin de ano, especialmente nos 

períodos de tarde e nocturno no primeiro caso e nocturno no segundo caso. Aínda que 

similares a outros anos, compre sinalar que, como se aprecia nas táboas 34 e 35, no ano 

presente non foron tan salientables como historicamente. 

2020 Ld (dB) Le (dB) Ln (dB) Lden (dB) Leq24h(dB) L50 (dB) Lmáx (dB) 

Anual41 60 60 54 63 59 58 70 

Karine 59 63 57 65 60 58 64 

Raios 61 60 54 63 59 58 72 

Evento 64 71 69 75 68 58 77 

Fin Ano 62 60 66 72 64 61 81 

Táboa 34 

 

Histórico Ld (dB) Le (dB) Ln (dB) Lden (dB) Leq24h(dB) L50 (dB) Lmáx (dB) 

Anual 64 68 64 71 65 61 75 

Temporais 65 64 59 68 64 63 79 

Eventos 74 85 80 87 80 68 90 

Fin Ano 62 64 71 76 67 62 86 

Estabilidade 62 62 56 65 61 61 71 

Táboa 35 

 

                                                           
41 O valor de 2020 antes da declaración do Estado de Alarma, xa resultaba da orde do que finalmente resulto no 
conxunto do ano. O valor indicado como Lmáx na táboa 34 para os datos 2020, ao igual que todos os reflectidos na 
táboa 35 para os históricos, resulta un valor corrixido polo percentil 10, co que son lixeiramente inferiores ao pico. 
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Comparando os valores de 2020 e históricos dos temporais, de eventos de ocio puntuais como 

a celebración de Fin de Ano, e semanas típicas de estabilidade en verán42, así como o valor 

medio global na estación, pode observarse: 

O descenso do valor anual. Dado que os valores históricos globais están altamente 

condicionados polas festas durante varios días, pódese proceder a unha aproximación dos 

valores históricos da zona prescindindo destes eventos. Esa aproximación é tal que os valores 

resultantes serían: Leq = 62 dB, Lden = 66 dB e L50 = 61 dB (moi similares a un día de 

estabilidade), o que supón unha diminución destacada para os valores equivalentes, pero nula 

no valor mediana. 

No referente aos temporais a súa influencia é notoria pero non moi alta polo enmascaramento 

propio do ruído da zona, aínda que no ano 2020, o efecto do temporal Karine supón un 

aumento de 3 dB para os períodos tarde e noite sobre os xa de por si baixos valores medios 

anuais acadados nesta estación. O caso dos raios pode resultar case imperceptible, onde o 

suposto incremento está en 1 dB43. 

Comparando o rexistro histórico dos temporais cunha situación media (sen festas) da zona 

para avaliar o efecto dos mesmos, tendo que o impacto relativo dos temporais respecto dos 

valores globais é duns 2 dB para L50 e Leq. Con todo, os valores históricos dos temporais 

reflicten que non hai tanta afección por temporal na estación de Coia coma na de Campus, 

debido ao nivel de actividade propio da zona. 

Os eventos de lecer que se celebraron en 2020 tamén foron inferiores aos históricos, uns 5 dB 

por baixo do histórico nesas datas, para os índices Ln e Lpico, e soamente 1 dB para L50, aínda 

que moi por riba da media anual (por exemplo, ata 12 e 3 dB superiores no caso de Ln e L50 

respectivamente) e dos valores normativos recomendables. Obsérvase que as datas de fin de 

ano supoñen un impacto acústico relativo, superior aos temporais pero máis puntual (centrado 

na noite).  

En todo caso, como se puido apreciar no apartado 3.7.1. do presente informe para esta 

estación, a evolución acústica mensual (dos períodos tarde e noite especialmente) presenta 

uns valores algo inferiores ao habitual ata a declaración do Estado de Alarma, no que caen 

máis, para rebotar cando cesa, especialmente no verán, e volver a diminuír no outono co 

toque de queda, e á súa vez rebotar finalmente no Nadal. 

 

 

  

                                                           
42 Considerada como a semana sen condicións meteorolóxicas extremas (precipitación inferior a 1 litro e refacho 
medio inferior a 35 km/h). 
43 Nunha estación con alta densidade de tráfico como Estacións (Ourense) o efecto é similar pero aínda menor, 
mínimo. 
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3.8. INFLUENCIA DA PANDEMIA E ANÁLISE DO ESTADO DE ALARMA 

Neste apartado realízase unha análise ambiental do impacto que os sucesivos Estados de 

Alarma por Emerxencia Sanitaria declarados no ano 2020 pola pandemia do coronavirus, 

supuxeron a nivel acústico, en determinadas zonas das cidades galegas; con especial énfase o 

que tivo lugar no primeiro semestre do ano, pero reflectindo tamén a influencia do segundo 

(en outono) como quedou de manifesto nos valores anuais indicados no apartado 3.7.1. 

Primeiro móstranse os valores dos índices máis representativos acadados durante ese período 

de excepcionalidade (desde o 15 de marzo ata o 20 de xuño do ano 2020), estendendo a 

representación ás quincenas previa e posterior ao confinamento (do 1 de marzo ao 4 de xullo) 

para unha correcta análise, de xeito que se poida visualizar cunha comparativa o devandito 

impacto44. Finalmente farase a comparativa dos valores en 2020 respecto ao mesmo período 

do ano precedente, toda vez que ese é o rexistro completo máis inmediato, con características 

similares. Tamén compararanse os valores anuais de 2020, 2019 e históricos para analizar a 

influencia da pandemia no conxunto do ano. 

Os valores que se mostran serán para estacións da Rede de Ruído da Xunta de Galicia e índices 

máis representativos. 

Dado que neste apartado se mostran os datos de xeito quincenal e en determinadas 

localizacións, resulta necesario reiterar que, os estudos puntuais temporais (diarios) do nivel 

de contaminación acústica son válidos para valoracións de impacto dun foco emisor, pero non 

son concluíntes para valoracións sobre a calidade acústica dunha zona, que é o obxecto deste 

informe, pois deben complementarse con análises anuais. 

Os estudos puntuais espaciais (zona concreta) non son representativos dun territorio 

completo, senón soamente daquelas zonas do territorio cunhas características determinadas e 

ás veces tamén as similares. 

Polos motivos indicados para valorar o impacto real acústico, como o da pandemia, calquera 

análise deberá realizarse no marco temporal anual e restrinxido as zonas concretas de 

avaliación. 

 

3.8.1. Análise acústica da pandemia 

No apartado 3.5 deste informe aclárase que son tres os tipos de axentes perturbadores que se 

analizan: ruído por tráfico, por ocio e por causas meteorolóxicas45. O principal axente causante 

de impacto acústico que se analiza neste apartado é o xerado polo tráfico, dado que durante a 

                                                           
44 Para as datas previa e posterior ao confinamento presuponse uns valores que, coas debidas precaucións, deberían 
axustarse ben aos datos de anos anteriores; feito que na análise se comprobará acertado (ver apartados 3.7.1, 3.7.3 
e a continuación). 
45 Exclúese o ruído por obras, actividades produtivas ou de mantemento, que representarían outros axentes. 
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pandemia, os eventos meteorolóxicos ao igual que os eventos de ocio son case inexistentes, 

ou son enmascarados polo tráfico46, invitando a desprezar a súa influencia. 

Para realizar o presente estudo definíronse os períodos de tempo que se indican, segundo as 

principais características de actividade: 

- Normalidade (N): situación previa ao Estado de Alarma, dende o 1 de marzo ao 14 de 

marzo de 2020. 

- E.A inicial (EA0): quincena correspondente á declaración do Estado de Alarma, dende o 

15 de marzo ao 28 de marzo de 2020. 

- Hibernación (H): primeira prórroga do Estado de Alarma, correspondente a quincena 

con menor actividade e Semana Santa, do 29 de marzo ao 11 de abril de 202047. 

- E.A. continuación (EAC): segunda prórroga do Estado de Alarma, do 12 de abril ao 25 

de abril de 2020. 

- Fase 0 (F0): período do Estado de Alarma con permisos de saídas peonís, do 26 abril ao 

9 de maio. 

- Fase 1 (F1): período do Estado de Alarma con aperturas comerciais parciais, do 10 ao 

23 de maio. 

- Fase 2 (F2): a período do Estado de Alarma con reincorporacións laborais parciais e 

aperturas comerciais de todo tipo pero con restricións, do 24 de maio a 6 de xuño. 

- Fase 3 (F3): período do Estado de Alarma con flexibilización de restricións e mobilidade 

intracomunitaria, do 7 ao 20 de xuño. 

- Nova Normalidade (NN): período inmediatamente posterior á finalización do Estado de 

Alarma, sen restricións do 21 de xuño ao 4 de xullo. 

- E.A. 2ª vaga: período do segundo Estado de Alarma e prórrogas, con toque de queda 

no período nocturno, e restricións a nivel autonómico. Non se representará 

explicitamente, pero a súa contribución na redución dos valores de ruído é notoria nos 

valores anuais, de aí a súa consideración como factor determinante no cómputo anual. 

 

As principais localizacións e índices analizados son as que se mostran a continuación: 

- Valores das estacións máis representativas: 

o Coia (Vigo) (zona residencial) 

o Estación (Ourense) (zona de tráfico)  

o Fingoi (Lugo) (zona residencial) 

o San Caetano (Santiago) (zona verde) 

- Valores dos índices representativos: 

o Índice diúrno, Ld representativo do período de maior actividade dun día 

o Índice equivalente ponderado do conxunto do día, Lden. 

o Índice percentil representativo da actividade media, L50. 

                                                           
46 Os eventos meteorolóxicos e de ocio soamente acadarían valores relevantes cando ambos son extremos (e a súa 

percepción é máis salientable nas estacións de referencia, onde habitualmente se acadan menores valores de ruído 
que nas aquí elixidas); os de ocio “obviamente” non se dan durante o confinamento, e na comparativa co ano previo 
non resultan destacados (aínda que si no global de anos previos comparados fronte ao 2020). 
47 Aínda que a Semana Santa e esta prórroga esténdense ata o día 12, por coherencia na análise de datos mantense 
período de 14 días, de domingo a sábado; feito que se manterá tamén no resto de períodos analizados. 
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As estacións consideradas serán confrontadas coa estación de referencia de ruído de fondo 

Campus (Santiago) onde os valores medios históricos son baixos por ausencia de actividade. 

Outros índices que tamén poden analizarse, segundo os casos concretos que se determine, son 

o de tarde (Le), o equivalente non ponderado do día completo (Leq), o índice nocturno (Ln) ou 

os índices percentís transitorio e de fondo de actividade (L10 e L90 respectivamente). 

Finalmente móstrase a evolución do impacto acústico en función de diferentes estadios48: 

- Diminución: % de diminución dos niveis sonoros do estado “Normalidade” ata o de 

“Hibernación”. 

- Repunta: % de incremento dos niveis sonoros desde o estado de “Hibernación” ata o 

de “Nova Normalidade”. 

- Actualidade: Situación da “Nova Normalidade” respecto da “Normalidade”. 

 

Para o análise dos datos aquí mostrados, fíxose unha estima previa da afección por eventos 

meteorolóxicos extremos, de xeito tal que se poda discriminar o seu impacto nunha análise 

comparativa, observándose no conxunto do ano 2020 un comportamento meteorolóxico que 

resulta similar co de 201949; constatándose a ausencia de influencia destes fenómenos nos 

valores analizados50. 

Indicarase tamén, para a validación dos datos analizados, os valores dos trimestres iniciais para 

2020, 2019 e histórico51. 

 

Os datos obtidos foron: 

1º Trimestre: 

Avda. Fingoi (Lugo)  Coia (Vigo) 

 2020 2019 Histórico   2020 2019 Histórico 

Ld (dB) 59 59 621  Ld (dB) 60 63 631 

Ln (dB) 52 51 552  Ln (dB) 53 56 561 

Lden (dB) 61 61 642  Lden (dB) 62 65 651 

L50 (dB) 57 58 602  L50 (dB) 59 62 62 

Táboa 36         Táboa 37 

                                                           
48 Aínda que de xeito xenérico móstranse os valores dos estados supostamente de maior/menor ruído, debido á súa 

relevancia, poden non coincidir exactamente con tales situacións segundo o índice considerado. 
49 Tamén no E.A. e especialmente no inicio do E.A. cunha primeira semana de marzo con varios eventos 
meteorolóxicos extremos e algún día a final dese mes con outro evento do tenor, resultando os días de mediados de 
mes sen maior afección por eventos naturais, en ámbolos anos. 
50 En principio soamente haberá ese certo desfase na estación de referencia para a análise dese tipo de fenómenos 
(Campus en Santiago) e para os índices máis sensibles a valores extremos (Ln ou L90). 
51 Non se fai una comparativa dos meses, dado que se contempla de xeito quincenal na gráfica 16 para L50 a 
continuación. Os datos son os indicados nas táboas 20 a 23 do apartado 3.7.3, así como do informe de 2019. 
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Estacións (Ourense)  San Caetano (Santiago) 

 2020 2019 Histórico   2020 2019 Histórico 

Ld (dB) 66 67 67  Ld (dB) 55 56 561 

Ln (dB) 59 60 60  Ln (dB) 51 50 532 

Lden (dB) 68 69 69  Lden (dB) 59 58 602 

L50 (dB) 65 66 66  L50 (dB) 53 53 551 

Táboa 38         Táboa 39 

 

Campus (Santiago)   

 2020 2019 Histórico      

Ld (dB) 54 54 542      

Ln (dB) 52 51 513      

Lden (dB) 59 58 582      

L50 (dB) 50 50 511      

Táboa 40         

 

2º Trimestre: 

Avda. Fingoi (Lugo)  Coia (Vigo) 

 2020 2019 Histórico   2020 2019 Histórico 

Ld (dB) 57 57 601  Ld (dB) 58 62 631 

Ln (dB) 50 52 552  Ln (dB) 53 55 573 

Lden (dB) 59 61 633  Lden (dB) 61 64 652 

L50 (dB) 55 57 591  L50 (dB) 57 60 611 

Táboa 41         Táboa 42 

 

 

Estacións (Ourense)  San Caetano (Santiago) 

 2020 2019 Histórico   2020 2019 Histórico 

Ld (dB) 65 66 66  Ld (dB) 55 55 561 

Ln (dB) 57 60 60  Ln (dB) 49 49 523 

Lden (dB) 67 69 69  Lden (dB) 57 57 602 

L50 (dB) 63 66 66  L50 (dB) 51 53 542 

Táboa 43         Táboa 44 
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Campus (Santiago)   

 2020 2019 Histórico      

Ld (dB) 53 54 531      

Ln (dB) 49 50 501      

Lden (dB) 57 58 571      

L50 (dB) 49 51 501      

Táboa 45         

 

O que se albisca das táboas, ademais do xa constatado no informe sobre a redución dos niveis 

de ruído en 2020 respecto aos históricos no segundo trimestre do ano e especialmente para as 

estacións de maior actividade, é a similitude dos datos de 2019 cos históricos, co que a 

comparativa 2020–2019 para as datas indicadas sería correcta52. 

 

3.8.2. Resultados acústicos da pandemia 

Neste apartado indícase a afección acústica comparativa por períodos quincenais do Estado de 

Alarma, mostrando a evolución para os índices sonoros e estacións representativas, cunha 

valoración final dos valores acadados53. 

Análise do E.A. por Estacións e Índices 

A continuación representaranse os valores das estacións e índices máis relevantes para unha 

comparativa axeitada. 

Estación de zona residencial: 

 Avda. Fingoi (Lugo) 

L (dB) N EA0 H EAC F0 F1 F2 F3 NN 

Ld 59 55 55 56 57 57 57 57 57 

Le 59 54 54 54 55 57 58 57 57 

Ln 51 48 49 49 49 50 50 51 51 

Lden 61 57 57 58 59 59 59 60 60 

Leq 58 54 53 55 55 56 55 56 56 

L10 63 58 57 59 58 59 59 59 58 

L50 58 54 53 54 54 55 55 56 56 

L90 48 47 47 47 47 47 47 47 47 

Táboa 46 

                                                           
52 Convén subliñar que en Coia (Vigo) os datos acadados o primeiro trimestre de 2020 xa apuntaban un descenso na 

zona, independentemente do confinamento. 
53 Reiterando unha vez más a relativa fiabilidade dunhas conclusión sobre un análise temporal inferior ao ano e en 
zonas moi concretas. 
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Estación tipo en zona de tráfico moderado e residencial: 

 Coia (Vigo) 

L (dB) N EA0 H EAC F0 F1 F2 F3 NN 

Ld 60 56 55 56 57 58 59 59 59 

Le 60 56 56 57 57 59 59 59 59 

Ln 54 51 51 51 51 52 53 54 54 

Lden 63 59 59 60 60 61 61 62 62 

Leq 59 55 54 55 56 57 57 58 58 

L10 64 59 58 59 61 60 60 61 60 

L50 59 54 53 55 56 57 58 58 58 

L90 50 47 47 48 48 48 49 51 50 

Táboa 47 

 

Estación tipo de tráfico: 

 Estacións (Ourense) 

L (dB) N EA0 H EAC F0 F1 F2 F3 NN 

Ld 67 63 63 64 64 65 65 66 66 

Le 66 61 60 61 62 64 65 65 65 

Ln 60 56 55 56 56 57 58 58 59 

Lden 69 65 64 65 66 67 67 68 68 

Leq 65 61 61 62 63 63 64 64 64 

L10 69 66 64 67 67 67 66 67 67 

L50 66 62 60 62 63 64 65 65 65 

L90 55 49 48 49 49 52 54 55 55 

Táboa 48 

 

Estación tipo de zona verde: 

 San Caetano (Santiago) 

L (dB) N EA0 H EAC F0 F1 F2 F3 NN 

Ld 55 52 52 52 52 53 53 53 54 

Le 54 51 50 51 51 52 53 53 53 

Ln 50 49 49 49 49 49 49 49 49 

Lden 58 56 56 56 56 57 57 57 57 

Leq 53 51 51 51 51 52 52 52 52 

L10 57 54 53 55 56 56 56 58 55 

L50 54 50 50 51 51 51 52 52 52 

L90 49 48 47 47 47 48 49 48 48 

Táboa 49 
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Indícase para poder realizar unha comparativa relativa das variacións nas estacións anteriores 

o caso da estación de referencia para ruído de fondo, en zona de protección: 

 Campus (Santiago) 

L (dB) N EA0 H EAC F0 F1 F2 F3 NN 

Ld 51 50 50 51 50 51 51 50 50 

Le 51 49 49 50 51 51 51 50 50 

Ln 49 49 49 48 49 49 49 48 48 

Lden 56 55 55 55 56 56 56 55 55 

Leq 50 49 49 50 50 50 50 50 49 

L10 57 53 55 58 55 55 53 52 51 

L50 50 49 49 49 50 50 50 49 49 

L90 48 47 47 47 48 48 48 47 46 

Táboa 50 

 

A partir dos datos das desviacións típicas históricas, que se poden contrastar das táboas 17 e 

18 do Informe, pódese concluír que houbo diminución sonora54, especialmente nas estacións 

de Coia (Vigo) e Estacións (Ourense)55. Campus (Santiago) entra dentro dos valores históricos 

estimados, co que non se pode concluír impacto algún como era de esperar56. De xeito similar 

ocorre para a estación tipo de zona verde, San Caetano (Santiago), onde salvo no primeiro mes 

do Estado de Alarma, tampouco se pode afirmar variacións significativas. O caso de Av. Fingoi 

(Lugo) é intermedio, no límite para considerar representativas as reducións acadadas. 

En termos xerais os índices horarios de maior diminución son o Le e o Ld; e para os índices 

percentís a maior diminución é para o L10 e o L50, e algo menos para o L90, pero o L10 é o que 

menor repunta mostra entre eles. 

En todo caso as reducións observadas si son claras as primeiras 6 semanas do confinamento 

(indicadas como EA0, H e EAC). A evolución do confinamento é unha lóxica caída drástica ao 

principio cunha paulatina recuperación, acorde coa sucesión de medidas aplicadas. 

 

Representación gráfica do E.A. 

A continuación represéntanse os valores indicados nas táboas 46 a 50. 

                                                           
54 Os cambios quincenais que se observan nos valores, deben ser tomados con cautela considerando a alta incerteza 
asociada a eles. O redondeo dos valores pode afectar lixeiramente a valores como o Lden. 
55 Onde incluso se chega a superar a incerteza típica asociada. 
56 A evolución final e a comparativa co ano precedente, así como unha análise previa da estación de Campus 
(Santiago) invitan a evitar concluír unha mellora xeral, independentemente da observada puntualmente nos dous 
primeiros meses do Estado de Alarma, é dicir que as estacións non reflicten diminucións relevantes ao final do 
período analizado. 
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Para unha mellor comprensión dos valores acadados durante o confinamento, simplificarase a 

representación das devanditas táboas, mostrando unicamente as gráficas correspondentes aos 

índices máis relevantes: Ld, Lden e L50. 

Para o índice Lden representaranse, co resto de estacións, os valores obtidos en Campus 

(Santiago). Mentres que no caso L50 representarase a evolución acadada durante o mesmo 

período no ano 201957, tendo así unha comparativa cos valores usuais previos á pandemia58. 

 

 
Gráfica 14 

 

                                                           
57 Resulta necesario recalcar que a evolución mostrada é para todo o período segundo as mesmas quincenas (pero 

non por tramos) que no 2020, de xeito que aínda que poida considerarse acaído para unha visualización aproximada 
como a que se pretende aquí. Esta representación será unicamente para este índice, aínda que pode afirmarse que é 
moi similar para os outros. 
58 Non se representa o caso do índice nocturno debido a mala visualización gráfica, aínda que si se fará na 

porcentual, que resulta máis visual. 
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Gráfica 15 

 

 
Gráfica 16 
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Como se observa, os valores reflectidos como de Normalidade (primeira quincena do mes de 

marzo, previa ao confinamento), resultan moi similares aos valores de 2019 e históricos, en 

todos os casos, salvo en Coia (Vigo) onde presentar certa diverxencia. A partir de aí, nos casos 

analizados, empeza a observarse a tendencia de diminución sonora en 2020, ata a repunta no 

período final, acadando certa estabilidade e asemellándose no caso de Nova Normalidade a 

anos anteriores, pero sempre algo por baixo59. 

 

Diminución porcentual no E.A. 

A conversión dos datos en variacións porcentuais permite unha mellor visualización da 

evolución do impacto acústico nas semanas de confinamento. Convertendo os valores 

anteriormente indicados nas táboas 46 a 50 (e gráficas 14 a 17) en variacións porcentuais, 

obsérvase que: 

 

 
Gráfica 17 

 

                                                           
59 Aínda que o último período ao abranguer xullo pode non resultar ideal para comparativa dado que a actividade 
supostamente diminúe lixeiramente en todo caso. 
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Gráfica 18 

 

 
Gráfica 19 
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Gráfica 20 

 

Como cabía esperar o índice Ld e o L50 son os que mellor mostran a evolución dos niveis 

sonoros durante o período de confinamento. En canto ás estacións obsérvase tamén moi ben a 

evolución sonora en forma de “V alongada” en todos os casos, sendo máis pronunciada para 

Estacións (Ourense) e Coia (Vigo), e cuns valores finais semellantes aos previos ao 

confinamento. 

 

Para unha visualización da diminución e repunta dos niveis sonoros mostraranse nas seguintes 

táboas as variacións nos datos anteriormente indicados nos estadios máis relevantes. Dado 

que o momento de menores niveis sonoros foron acadados durante o denominado período de 

Hibernación60 e que o período final de análise denominado de Nova Normalidade dá unha 

repunta final dos valores61, tomaranse eses períodos quincenais a xeito de comparativa. 

 

 

                                                           
60 Aínda que moi similares aos do período inicial do Estado de Alarma como se observa nas táboas 46 a 50. 
61 Incluso en ocasións algo menor que o período previo, correspondente á terceira fase, e que en Galicia solapouse 
con ela. En todo caso moi similares. 
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Os valores das diferenzas62 entre as principais quincenas analizadas foron: 

Avda. Fingoi (Lugo)  Coia (Vigo) 

Índice N a H H a NN N a NN  Índice N a H H a NN N a NN 

Ld –60% 60% –35%  Ld –70% 150% –20% 

Ln –35% 60% 0%  Ln –50% 100% 0% 

Lden –60% 100% –20%  Lden –60% 100% –20% 

L50 –70% 100% –35%  L50 –75% 215% –20% 

Táboa 51      Táboa 52 

 

Estacións (Ourense)  San Caetano (Santiago) 

Índice N a H  H a NN N a NN  Índice N a H H a NN N a NN 

Ld –60% 100% –20%  Ld –50% 60% –20% 

Ln –70% 150% –20%  Ln –20% 0% –20% 

Lden –70% 150% –20%  Lden –35% 25% –20% 

L50 –75% 215% –20%  L50 –60% 60% –35% 

Táboa 53      Táboa 54 

 

Campus (Santiago) 

Índice N a H H a NN N a NN 

Ld –20% 0% –20% 

Ln 0% 20% –20% 

Lden –20% 0% –20% 

L50 –20% 0% –20% 

Táboa 55 

 

Valoración dos resultados 

Para os índices máis representativos analizados neste apartado Ld, Ln, Lden e L50, durante o 

Estado de Alarma déronse os seguintes resultados: 

Na estación máis representativa do ruído de tráfico, Estacións (Ourense) (táboas 48 e 53 e 

gráficas correspondentes) dependendo do índice obsérvase unha diminución de entre 4 e 7 

dB, entre o período de Normalidade e o Estado de Alarma de Hibernación, cunha recuperación 

cara a final do Estado de Alarma con valores de 1 dB por baixo do inicial (2 dB para o L10). 

A estación de Coia (Vigo) (táboas 47 e 52, e gráficas correspondentes) aínda que presenta 

valores similares a Estacións (Ourense) con diminucións temporais máximas de entre 3 e 6 dB, 

                                                           
62 O valor negativo representa unha diminución nos niveis de ruído, mentres que a positiva un rebrote. Por mor dos 

arredondamentos indicados o erro inmanente ás porcentaxes de diminución e aumento mostrados estímase nun 5% 
podendo ser superiores nalgún caso. 
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segundo o índices, acada unha recuperación nas semanas finais cuns valores finais de 1 dB por 

baixo do previo ao Estado de Alarma debido á importante repunta que se produce, salvo para 

o índice percentil L10 que mantense claramente baixo. No caso do índice nocturno hai unha 

diminución máxima de 3 dB, que co tempo recupérase. 

Na estación de Av. Fingoi (Lugo) (táboas 46 e 51, e gráficas correspondentes) reprodúcense 

valores similares aos anteriores, comeza con diminucións dos seus valores entre 1 e 6 dB, pero 

volve a aumentar co tempo, menos que nas estacións previamente mencionadas, co que no 

último período respecto ao primeiro as diminucións constatadas se manteñen neses valores (1 

a 5 dB) en función do índice. 

Av. Fingoi (Lugo), xunto con Coia (Vigo) que parte de valores orixinalmente máis elevados ao 

ter maior actividade, e Estacións (Ourense) con ademais pouca variabilidade histórica, 

convértense nas principais localizacións a efectos de mellora nos niveis de ruído durante o 

confinamento. 

A estación de San Caetano (Santiago) (táboas 49 e 54, e gráficas correspondentes) mostra 

diminucións orixinais de entre 1 e 4 dB, con lixeiras recuperacións, tales que os valores nas 

semanas finais do E.A. son entre 1 e 2 dB inferiores aos de partida. 

Para unha boa análise dos valores anteriores, tómase a estación de Campus (Santiago) dado 

que como se referiu non debería aportar variacións significativas nos valores de ruído, ao ser 

unha estación de referencia de ruído de fondo de actividade. O que se observa na devandita 

estación (táboas 50 e 55 e gráfica 15), é que a diminución dáse de forma suave e continua, co 

que a finais do período os valores acadados son 1 dB inferiores. O resultado acadado para esta 

estación entra dentro dos valores de desviación histórica e incerteza propia das medicións, 

pero por outra banda invita a reflexionar a importancia global desta diminución mínima.  

 

Analizando a evolución nos meses de confinamento, comparándoa coa acadada en 2019 nas 

mesas datas, para todas as estacións, no índice L50 (gráfica 16) obsérvase un punto de partida 

similar ou algo inferior, e tendencias totalmente distintas entre anos (non así entre estacións) 

como cabía esperar en calquera caso; e dáse un valor final similar ao ano precedente coas 

mínimas mellorías referidas. 

Por índices cabe destacar que : 

- O índice Ld, redúcese inicialmente entre 3 e 5 dB segundo a estación (destacando Coia 

en Vigo) para rematar en 1 dB e 2 dB por baixo do valor inicial (destacando a redución 

sostida de Av. Fingoi (Lugo) cunha mínima repunta). 

- O índice L50 (algo inferior ao Ld para todas as estacións) como se pode observar nas 

táboas e gráficas anteriores é o que mostra a maior diminución, con valores entre 4 e 6 

dB, e tamén o que mostra a maior repunta, ao quedar finalmente 1 ou 2 dB por baixo 

do valor orixinal. 
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- O índice Lden, considerado o máis importante na análise, ten un comportamento similar 

ao Ld destacando, como era de esperar, as variacións de Estacións (Ourense) e a 

mínima variación en San Caetano (Santiago), as dúas estacións con maior e menor 

ruído das analizadas. 

- O índice Ln é outro índice cuxo comportamento destaca na estación de maior tráfico, 

pero en todo caso cunhas variacións menores que o resto de índices ao ser o de menor 

valor habitual por contemplar as horas de menor actividade.  

Para o resto de índices: o Le soe ser similar 1 dB inferior ao Ld, coa excepción dos primeiros 

períodos onde as diminucións foron máis notorias; o Leq resulta da orde do L50, e algo inferior 

ao Lden (á súa vez similar ao L10), pero as variacións son da mesma orde que as de Ld. 

Por outra banda, unha análise do impacto de actividade, oscilación asociada á diferenza entre 

os índices percentís L10 e L90, ruído transitorio e de fondo de actividade respectivamente63, 

mostra como: 

- Estacións (Ourense), en 2020, partindo dunha situación de oscilación no rango 

histórico duns 14 dB, como no ano precedente, acrecéntase ao principio do Estado de 

Alarma, para chegar na “Nova Normalidade” ao valor medio similar que antes do 

confinamento. A final de ano ese valor resulta incluso superior (18 dB) debido as 

restricións horarias nos meses finais do ano (E.A. 2ª vaga). 

- A estación de Coia (Vigo) resulta ao contrario que a anterior, uns niveis de oscilación 

que acadan da orde de 11 dB, chegando a 10 dB ao final do período. Antes do 

confinamento e no conxunto anual ese valor é de 14 dB, historicamente duns 16 dB. 

- A estación de Av. Fingoi (Lugo) proporciona valores similares ás estacións de maior 

actividade antes reflectidas, pero cun comportamento contrario, partindo de valores 

altos, durante o confinamento prodúcese unha redución paulatina ata os 10 a 12 dB. A 

final do ano incrementa os valores, deixando o rexistro en 17 dB, constatándose o 

efecto do E.A. 2ª vaga. 

- A estación de San Caetano (Santiago) que historicamente e no conxunto anual está nos 

9 e 10 dB respectivamente, e que antes dos confinamento acadaba os 12 dB, chega a 

caer aos 5 dB, rematando ese período en valores intermedios. 

- A estación de Campus (Santiago), cuns valores históricos de 11 dB, e con valor no 2020 

de 8 dB, amosa moita irregularidade con crecementos e decrecementos nas datas do 

E.A., debido aos baixos niveis que se dan nesa localización64. 

 

 

Impacto ambiental global detallado da pandemia 

A partir do indicado neste apartado, así como nos apartados 3.7.1 e 3.7.2, introdúcese a 

análise e valoración de maior relevancia da situación ambiental derivada da situación da 

                                                           
63 Para os valores de 2020 consúltense as táboas do apartado 3.7.1. e do apartado 3.7.2. para os históricos. No 
apartado 3.7.4 móstranse os datos históricos de oscilación para medio de zonas, non estacións como os datos aquí 
indicados. 
64 Reiterar que esta estación non resulta, como a anterior, para unha análise propia pero si do resto e conxunto. 
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pandemia co seu impacto global, tanto para o E.A. como deste xunto co E.A. 2ª vaga e resto de 

estadios no conxunto de 2020. 

Unha análise global da redución do ruído polo confinamento proporciona os seguintes valores 

as oito semanas de Estado de Alarma, tomados respecto das mesmas datas en 201965: 

Índice 
Estacións 
(Ourense) 

Coia (Vigo) 
Avda. Fingoi 

(Lugo) 
San Caetano 

(Santiago) 
Campus 

(Santiago) 

Ld 2 dB = 35% 4 dB = 60% 1 dB = 20% 2 dB = 35% 2 dB = 35% 

Ln 4 dB = 60% 3 dB = 50% 2 dB = 35% 0 0 

Lden 3 dB = 50% 3 dB = 50% 2 dB = 35% 1 dB = 20% 2 dB = 35% 

L50 2 dB = 35% 4 dB = 60% 2 dB = 35% 2 dB = 35% 2 dB = 35% 

Táboa 56 

Compre sinalar que, como se observa na gráfica 16 para o índice L50, os valores de Coia serían 

algo inferiores aos mostrados dado que a situación de partida é distinta nos anos analizados, 

co que quedaría similar a Estacións (Ourense). En todo caso, en ambas estacións a diminución 

pode considerarse representativa, non así nas outras. Os índices presentan valores destacados, 

especialmente o Ln pero tamén o Ld, especialmente no caso de Coia (Vigo), polo que o índice 

Lden pode considerarse representativo de toda análise, ademais con reducións moi parellas cas 

de L50, o que redunda na anteriormente citado da bondade da análise. 

 

A diminución final no conxunto do ano, como corresponde a unha estima en ruído ambiental, 

arroxa os seguintes valores segundo se reflicte nos apartados 3.7.1. e 3.7.2 deste informe. 

Estación Avda. Fingoi (Lugo) 

Índice de Ruído (dB) Ld Le Ln Lden Leq L10 L50 L90 

2020 58 58 51 60 57 62 56 49 

2019 59 59 52 61 58 62 57 47 

Histórico 611 601 542 631 591 651 591 473 

Táboa 57 

 

Estación Coia (Vigo)66 

Índice de Ruído (dB) Ld Le Ln Lden Leq L10 L50 L90 

2020 60 60 54 62 59 62 58 48 

2019 63 71 69 75 68 65 60 49 

Histórico 64 681 642 711 651 66 611 501 

Histórico corrixido 63 621 572 651 611 66 611 501 

Táboa 58 

                                                           
65 Que como se indicou previamente é igual que facelo respecto ás semanas previas ao Estado de Alarma, ou ás 

mesmas datas dos históricos, pero así resulta un cálculo máis exacto no tempo. 
66 Indícase tamén o valor corrixido sen a semana de festas no verán 
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Estación (Ourense) 

Índice de Ruído (dB) Ld Le Ln Lden Leq L10 L50 L90 

2020 66 65 59 68 64 69 65 51 

2019 67 66 63 71 66 69 66 56 

Histórico 67 66 601 691 65 70 66 56 

Táboa 59 

 

Estación San Caetano (Santiago) 

Índice de Ruído (dB) Ld Le Ln Lden Leq L10 L50 L90 

2020 55 54 51 59 54 57 53 47 

2019 56 55 50 58 55 58 53 48 

Histórico 561 551 522 602 552 591 542 502 

Táboa 60 

 

Estación Campus (Santiago) 

Índice de Ruído (dB) Ld Le Ln Lden Leq L10 L50 L90 

2020 53 52 51 58 52 55 50 47 

2019 54 52 51 58 53 57 50 47 

Histórico 531 521 511 581 521 571 501 461 

Táboa 61 

 

A diminución final no ano 2020, para o conxunto dos índices e estacións, e dun xeito destacado 

para os considerados representativos é de forma xeral de 1 dB respecto a 2019, e algo maior 

respecto ao valor histórico67. 

 

Polo tanto, unha análise global do conxunto da redución do ruído anual proporciona os 

seguintes valores respecto ao histórico: 

Redución do 
Índice 

Estacións 
(Ourense) 

Coia (Vigo) 
Avda. Fingoi 

(Lugo) 
San Caetano 

(Santiago) 
Campus 

(Santiago) 

Lden 
1 dB = 20% 

9 dB = 50% 
3 dB = 50% 1 dB = 20% 0 

L50 3 dB = 85% 

Táboa 62 

                                                           
67 A desviación histórica dos datos obsérvase dos datos das táboas anteriores que é de 1 dB na meirande parte dos 
casos, e a incerteza dos datos se estima en 3 dB. 
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Como se observa, a variación en cada estación coincide para os índices representativos: 1 dB 

en Estacións (Ourense) e San Caetano (Santiago) e 3 dB en Fingoi (Lugo). No caso de Coia 

(Vigo) o valor de redución do Lden foi 9 dB e L50 foi 3 dB. Sen considerar as festas da zona 

(histórico corrixido, para a avaliación do tráfico) o valor de redución de Coia para Lden sería de 3 

dB68, coincidente co L50. 

A mellora no caso de Coia (Vigo) é significativa pola supresión das festas; sen a súa 

consideración estaría no límite, como Avda. Fingoi (Lugo). Os datos de Campus (Santiago) non 

mostraron variacións significativas como era de esperar. O casos de Estacións (Ourense) e San 

Caetano (Santiago) serían intermedios entre os referidos. 

Compre indicar que as outras estacións da Rede de Ruído non representadas neste apartado 

para os primeiros meses de confinamento, Campolongo (Pontevedra) e Parque (Ferrol)69, no 

conxunto do ano 2020 proporcionan un valor do índice principal Lden de 63 dB e 60 dB 

respectivamente, o que supón no primeiro caso un aumento de 2 dB respecto ao histórico, e 

no segundo o mesmo valor que os rexistros históricos70; e para o L50 os valores acadados foron 

de 56 dB e 51 dB respectivamente, o que supuxo melloras de 1 dB en ambos casos. 

 

Dado que por primeira vez nos rexistros constátase unha importante redución do ruído 

ambiental, nalgún caso significativa, pode contemplarse unha valoración social dos custos de 

contaminación, a partir da importancia relativa que se lles concedan. 

A contaminación acústica, e en concreto o ruído ambiental é posiblemente o tipo de 

degradación ambiental máis importante para a análise social dos custos de contaminación, 

debido a súa fácil percepción polo conxunto da sociedade (por exemplo, ano tras ano supón o 

principal factor de queixas do conxunto da cidadanía diante do Valedor do Pobo). 

Unha vez obtido un valor económico social71 para o ruído, resulta sinxelo extrapolar a outros 

tipos de contaminación (atmosféricos principalmente, e en situacións análogas, con reducións 

similares como sería o caso de 2020 analizado)72. 

Para analizar o beneficio social na redución dos niveis de ruído acadado en 2020, pode 

realizarse unha estima a partir de aproximacións73: 

- tomar o índice representativo Lden (índice de risco por ruído ambiental representativo 

de molestias e efectos na saúde, e que inclúe o resto de índices)74, 

                                                           
68 Se os resultados de 2020 se confrontan co ano 2019, aínda que similares obsérvanse lixeiras variacións. No 

tocante ás festas son o principal factor xerador de ruído na zona, e polo tanto o principal factor de beneficio obtido 
polas medidas adoptadas como consecuencia da situación socio-sanitaria en 2020. 
69 Pero asimilables ás anteriormente representadas, principalmente Av. Fingoi e San Caetano.  
70 Ver apartados 3.7.1 e 3.7.2. 
71 Se podería inferir dese valor (pero dun xeito moi aproximado) un coste de saúde ambiental. 
72 Que tamén poden calcularse de xeito individual pero supoñendo un maior esforzo. 
73 Partindo de datos de estudos para tráfico viaria, e extrapolando á nosa situación o que se coñece por método de 
transferencia de valor. O beneficio por redución para festas sería un caso aproximado. 
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- analizar as estacións representativas deste apartado75, 

- considerar que a afección do beneficio da redución de ruído está en 1.35 millóns 

persoas, é dicir a metade da poboación de Galicia, 

- aplicar correccións por tipo de estación á poboación indicada, tal que 3 de cada 4 

persoas asignaríalles zonas residenciais76. 

- considerar que a distribución da demanda de beneficio por dB reducido sexa 

estandarizado igual para todas as zonas, que os valores son relevantes a partir de 1 

dB77, e obviamente para uns valores anuais. 

Así pois, a partir dos datos mostrados na táboa 62 deste apartado tense que o valor agregado 

anual resulta de máis de 100000 euros para o conxunto de persoas afectadas por cada euro 

que cada unha estea disposta a aportar por dB reducido de tráfico78. 

 

Os informes da Axencia Europea do Medio Ambiente, indican que a cuantificación económica 

dos costes do ruído na saúde é de 86000 millóns de euros anuais79, dos cales 

aproximadamente o 40% sería por molestias, outro tanto por alteracións do sono, e 15 e 5% 

para enfermidades coronarias e desenvolvemento cognitivo en nenos respectivamente. 

Trasladados os datos a Galicia (situación sen pandemia) serían 550 millóns (225 dos cales 

soamente en molestias). Unha redución de 3 dB representaría varios millóns aforrados de 

gasto. 

 

A modo de resumo indicarase a continuación os valores de redución (beneficio) acadados no 

ano 2020 no seu conxunto respecto ao histórico, no conxunto do Estado de Alarma (respecto 

as mesmas datas de 201980) así como o correspondente o momento de máxima redución do 

ruído durante o confinamento (respecto ao momento previo á súa declaración, tamén 

                                                                                                                                                                          
74 Dado que ao tratarse dunha comparativa, e na táboa 62 obsérvase un comportamento coa mesmas diminucións 
tamén para o índice percentil mediana, L50, que suavizaría os altos niveis puntuais acadados no Lden, pode concluírse 
a bondade da elección. 
75 Considérase que as estacións da Xunta de Galicia reflicten o comportamento tipo das cidades galegas en distintos 
sectores do seu territorio, pero que pode estenderse tamén ás vilas de máis de 20000 habitantes coas mesmas 
zonificacións. 
76 O que supón 500000 en cada una das residenciais, e 175000 na zona de tráfico denso e outras tantas na verde; e 
descartándose a poboación en zonas de protección. 
77 Isto non necesariamente é así, dado que loxicamente as avaliacións que se realizan son normalmente a partir dun 
certo limiar, que podería establecerse por riba dos 3 dB, aínda que obviamente dependendo da zona e das 
características; e a contribución será logarítmica co aumento da diminución do ruído, e non lineal como aquí se 
representa. Se ben unha ponderación por zonas tal que fora estandarizada ás zonas residenciais (obviamente igual 
en ambas), dobre para a zona de tráfico denso e metade para a verde aquí indicada podería compensar esas 
desviacións. 
78 As marxes nesa cantidade estarían na mesma orde. O montante total para as festas (de aplicarse nos mesmos 

termos) sería considerablemente superior. O limiar dos 100 euros de dispoñibilidade a pagar é un referente nalgúns 
países avanzados. 
79 A poboación afectada estaría na contorna do 50% (aproximación realizada tamén neste informe, e dato tamén 

validado por estudos de modelizacións). 
80 Analizadas neste apartado como historicamente representativas. 



 
 
 
  
 

 

57 
 

RUIDO AMBIENTAL – INFORME 2020 

 

representativo de valores habituais das zonas) para o índice Lden (segundo o indicado nas 

táboas 46 a 49, 56 e 62), son: 

Análise Lden  
Estacións 
(Ourense) 

Coia (Vigo) 
Avda. Fingoi 

(Lugo) 
San Caetano 

(Santiago) 

Anual 2020 1 dB 3/9 dB 3 dB 1 dB 

Estado Alarma 3 dB 3 dB 2 dB 1 dB 

Redución máx. 5 dB 4 dB 4 dB 2 dB 

Táboa 63 

As reducións no conxunto de Estado de Alarma foron moi similares ao conxunto do ano 2020 

(e por suposto as maiores reducións acadáronse nos momentos de maior confinamento cando 

se acadaron os menores niveis de ruído continuados dende que hai rexistros)81.  

  

                                                           
81 Trátase de evitar este tipo de análises como xa se indicou, por non ser válidos en períodos inferiores a 1 ano. Polo 
que tomaranse con cautela os datos. 
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4. CONCLUSIÓNS SOBRE A CALIDADE ACÚSTICA DE GALICIA 

A Comunidade Autónoma de Galicia é unha das máis avanzadas, na adaptación e 

concienciación fronte á contaminación acústica, contando cunha ampla lexislación e coa 

existencia dunha rede de observación autonómica. Aínda así queda moito treito por percorrer 

na mellora dos niveis de ruído, especialmente no referente á zonificación do territorio, á 

aplicación das medidas tecnolóxicas e administrativas en vigor, e á colaboración cidadá. 

Dos datos analizados pódese dicir que os principais axentes antrópicos de contaminación 

acústica son o tráfico e o ruído de ocio. Pero en 2020 a irrupción da pandemia do coronavirus e 

as medidas sociais conseguintes provocaron a mellora dos niveis de ruído globais, cos 

consecuentes beneficios. Os fenómenos climatolóxicos tamén teñen afección nos niveis de 

ruído.  

A redución do tráfico (especialmente dos vehículos máis ruidosos) e a regulación da velocidade 

de circulación dos vehículos, un acaído asfalto, a promoción de medios de transporte pouco 

contaminantes, a implantación de barreiras acústicas (as zonas verdes son un exemplo natural 

destes casos, ademais de supoñer distancia entre foco e receptor), e a elección de materiais 

illantes, xunto co compromiso social no cumprimento da lexislación, son medidas de 

protección fronte ao ruído e favorecedoras dunha diminución deste tipo de contaminación, 

que melloran a calidade de vida e facilitan o progreso das sociedades. 

A situación derivada das restricións puntuais pola pandemia do coronavirus cos conseguintes 

Estados de Alarma por Emerxencia Sanitaria, supuxeron unha notable diminución da 

actividade produtiva e social, e consecuentemente dos niveis de contaminación como se pode 

inferir do presente Informe. 

Os niveis de ruído, acadaron o seu menor nivel de contaminación durante as primeiras 

semanas do Estado de Alarma para recuperarse paseniñamente nas semanas posteriores ata 

acadar uns niveis similares a anos anteriores. Cabe indicar que en todos os aspectos 

medioambientais, para acadarse niveis notablemente inferiores aos de partida, as medidas 

aplicadas sobre os procedementos usuais deben ser contundentes, polo que a situación do ano 

2020 reproduce unha situación social e ambiental de considerable interese. 

 

4.1. CONCLUSIÓNS DOS DATOS DA REDE DE RUÍDO 

Os valores de impacto sonoro acadados nunha zona representan unha moi boa imaxe da 

situación ambiental desa contorna, polo que resultan ideais para trasladar a realidade da 

situación socio–ambiental e polo tanto tamén sanitaria e de saúde do planeta. 

Dos datos obtidos das estacións da Rede de Ruído obsérvase que: 

 En termos xerais os valores obtidos en 2020 melloran con respecto aos históricos, e 

nalgún caso a mellora é considerable, como en Coia (Vigo) que resulta significativa, ou 

Avda. Fingoi (Lugo). 
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 As medidas aplicadas durante a pandemia do coronavirus contribuíron á mellora dos 

niveis de ruído ambiental. Estas melloras foron considerables nas primeiras semanas 

do Estado de Alarma, para todas as estacións e índices. 

 Aínda que calquera consideración en ruído ambiental debe abarcar períodos mínimos 

anuais, obsérvase que en certos períodos semanais do ano 2020 a mellora é histórica, 

coincidindo obviamente co momento de maiores restricións de actividade. Os valores 

acadados nese período, poñen de manifesto a orixe do ruído ambiental. 

 De xeito concreto na análise de 2020 fronte aos valores históricos constátase as 

seguintes variacións, dependendo do índice e da estación: 

o Os valores que máis baixaron respecto dos históricos foron os das estacións de 

Av. Fingoi (Lugo) e Coia (Vigo). 

o A estación de San Caetano (Santiago) presenta unha moi lixeira diminución, 

principalmente nos índices percentís; e Estacións (Ourense) diminúe 

lixeiramente tamén os seus valores pero fóra do rango histórico, moi 

especialmente para o limiar de actividade L90. 

o O resto de estacións presentan variacións que están nas desviacións históricas 

propias, ou non presentan variacións. Isto resulta máis esperable no caso de 

Campus (Santiago), mentres que no caso de Campolongo (Pontevedra) e 

Parque (Ferrol) o motivo son aumentos e diminucións compensatorios no 

valor final. 

o Os distintos índices presentan todos variacións salientables respecto dos 

valores históricos, tantos os diarios Ld, Le e en menor medida Ln, como os 

percentís L10 (sobre todo), L50 e L90. 

o Nos índices destacan as diminucións acadadas en Coia (Vigo) para os índices Le, 

Ln pero tamén Ld, L10 ou L50, e a xa referida de Estacións (Ourense) para L90, no 

primeiro caso pola supresión de eventos de ocio e na segunda polo efecto do 

confinamento e as características da zona. 

 As estacións historicamente con valores máis constantes son: Campus (Santiago), Coia 

(Vigo), e Estacións (Ourense), e as de menor regularidade: Parque (Ferrol) e Riazor (A 

Coruña) pero en todo caso en valores lóxicos en ruído ambiental. 

 O valor de ruído residual, o máis irregular, en 2020 estímase en 38 dB para o conxunto 

das estacións estímase en 38 dB, fronte a un histórico de 42 dB; acadando un valor 

mínimo absoluto de 31 dB. 

 A avaliación da media anual respecto dos obxectivos de calidade acústica que marca a 

lexislación, non permite extraer unha conclusión xenérica; ten que ser avaliada por 

estacións e índices. As estacións presentan valores de Ld por debaixo dos obxectivos de 

calidade acústica, tanto no ano 2020 como historicamente, a excepción de Estacións 

(Ourense). Para o índice Le, Coia (Vigo) e Estacións (Ourense) superan os referidos 

obxectivos, pero soamente nos valores históricos. Para o índice Ln obsérvase que o 

valor histórico supera os obxectivos en Coia (Vigo), Estacións (Ourense) e Riazor 
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(Coruña), Campus (Santiago)82, quedando no resto dos casos por baixo; mentres que 

para 2020 os obxectivos de calidade acústica no período nocturno se superan en 

Campolongo (Pontevedra), Campus (Santiago) e Estacións (Ourense). 

 Atendendo a zonificación exposta, en 2020 as zonas de tráfico superan lixeiramente os 

65 dB para Ld e están nese valor para Le, e superan moi amplamente os 55 dB para Ln. 

As zonas residenciais están claramente por baixo dos 65 dB para Ld e para Le, e non 

acadan os 55 dB para Ln (motivado pola referida supresión de eventos de ocio 

principalmente). As zonas verdes presentan Ld e Le moi por baixo dos 65 dB, e de Ln 

algo por baixo dos 55 dB, como historicamente. E por último, a zona de protección 

presenta Ld e Le claramente por baixo dos 60 dB, con Ln algo por riba dos 50 dB. 

 Atendendo aos índices por zonas, todos eles axústanse aos valores esperables, sendo 

representativos da clasificación por zonas asignada neste informe. O índice L90 non 

segue ese patrón, pero mostra claramente as diminucións dadas en 2020. 

 Independentemente das consecuencias do confinamento as estacións en zonas con 

certa actividade como pode ser Av. Fingoi (Lugo) e incluso Campolongo (Pontevedra), 

tanto historicamente como no ano 2020, presentan valores menores nos meses de 

verán, aspecto que se comproba nos índices Ld, Le e L50, pero non para Ln, que 

aumenta; mentres que as de maior actividade como Estacións (Ourense) ou Coia 

(Vigo), ao igual que as de menor actividade San Caetano (Santiago) e Campus 

(Santiago) presentan o comportamento máis constante todo o ano. O comportamento 

de Parque (Ferrol) obsérvase moi errático, pero mantendo o segundo trimestre como 

o que peores valores acada, e o último o que mellores valores presenta. 

 Os eventos de ocio, supoñen historicamente na estación de Coia un aumento nos 

niveis de ruído de 6 e 7 dB para os índices de tarde e noite, e 1 dB para o diúrno, aínda 

que desprezables para os percentís. 

 Para os valores dos índices percentís, tanto historicamente como en 2020, o valor L50 

aseméllase a L10 para as zonas de maior actividade, como son as de tráfico e as 

residenciais, situándose en valores intermedios entre o ruído transitorio e de fondo 

nas de menor actividade, como a zona de protección ou a verde. 

 A oscilación horaria entre o día e a noite é mínima na zona de protección, e máxima na 

de tráfico; destacando o considerable aumento respecto a valores históricos na zona 

residencial, debido principalmente á supresión de eventos de ocio. A oscilación de 

actividade (diferenza entre L10 e L90) foi en 2020 superior aos valores históricos, 

superando os 15 dB para a zona de tráfico, mantívose nos 15 dB para as zonas 

residencial e verde, e foi menor de 10 dB (valor histórico) na de protección. 

 Un ano máis, para a análise de fenómenos naturais –temporais– tómase como 

referencia a estación de Campus (Santiago), dado que as zonas de protección son as 

máis afectadas por adversos meteorolóxicos. En 2020 tiveron lugar fenómenos con 

valores extremos algo inferiores aos doutros anos, pero de calquera xeito cun 

considerable impacto acústico. Os principais temporais (mostrados neste informe), 

                                                           
82 Neste caso dentro da marxe de desviación. Reitérase que a estación de Campus, segundo a clasificación 
establecida, tería uns valores como obxectivos de calidade acústica 5 dB máis restritivos que o resto de estacións. 
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elevan en máis de 10 dB os valores tipo dunha zona de referencia (nos 50 dB) durante 

polo menos a metade dun día completo. 

 Os eventos de ocio, aínda que puntuais, teñen unha grande repercusión nos valores 

anuais. Trátase dun factor que dispara os valores de ruído na zona onde se 

desenvolven, especialmente por ter lugar en horario nocturno, polo que supoñen a 

maior contribución ao ruído ambiental cando superan certa cantidade de días ao ano. 

Tanto é así que a influencia dos días nos que teñen lugar, sendo pequena, provoca que 

os índices de ruído anuais superen amplamente os 65 dB (facendo que as zonas 

afectadas se asemellen a zonas de tráfico denso83), aínda que para o resto do ano se 

acaden valores límite esperables na zona. A redución destes valores foi o principal fito 

consecuencia dos controis contra a pandemia. 

 

4.1.1. Conclusións ambientais da pandemia 

Da análise de ruído ambiental para os índices e as estacións máis representativos analizados 

no apartado 3.8 sobre o impacto acústico da pandemia pode afirmarse a melloría, dos niveis 

de contaminación acústica en Galicia. 

Realizouse unha análise de varias localizacións en varias cidades galegas: dúas estacións nunha 

contorna residencial cunha relativa presenza de tráfico como son Coia (Vigo) e Fingoi (Lugo), 

dunha estación de marcado compoñente de tráfico viario como é Estacións (Ourense), e dunha 

estación nunha contorna residencial pero con certo distanciamento de actividade pola 

existencia dun espazo verde, a de San Caetano (Santiago). Estas son as estacións máis 

significativas84 para unha análise de impacto de actividade no marco do Estado de Alarma. 

Da análise dos valores de ruído ambiental acadados, sen prexuízo da idoneidade que supón 

facer análises temporais curtos, que se trate de zonas concretas dunha cidade, así como os 

rangos de incertezas e de desviacións históricas, pode concluírse: 

- A constatación dunha diminución na contorna dos 4 ou 5 dB dos niveis acústicos 

durante as maiores restricións do Estado de Alarma respecto da situación previa 

(Normalidade). Esta diminución ocorre no conxunto de Estacións da Rede de Ruído da 

Xunta de Galicia.  

- Pouca diferenza entre os días posteriores á declaración do Estado de Alarma e o 

período de Hibernación no que existía unha moratoria de non realización de ningunha 

actividade non esencial. 

- Unha repunta do impacto acústico durante as prórrogas do Estado de Alarma, nas 

fases da denominada “desescalada”, cuns valores nos períodos finais do Estado de 

Alarma semellantes aos previos ao mesmo (entre 1 e 2 dB). 

                                                           
83 Neses casos danse picos horarios incluso superiores a 85 dB.  
84 En ningún caso as estacións son comparables, salvo para o mesmo tipo de zona. E igualmente son estacións 

propias dunha zona concreta e non dunha cidade analizada de xeito global. 
Poden consultarse os datos doutras estacións na páxina electrónica de MeteoGalicia. 

https://www.meteogalicia.gal/Caire/ruido.action
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- No conxunto do ano acádanse valores horarios por debaixo dos recomendados na 

normativa en vigor (65 dB Ld e Le, e 55 Ln). 

- Reducións do índice Lden, do 70% nas estacións de maior actividade no momento de 

maiores restricións, 60% nas estacións residenciais, e do 35% na zona verde. No 

conxunto do Estado de Alarma e do ano 202085 a redución estivo entre 20 e 50%. 

- Variacións máis claras nas estacións de maior actividade, como cabía esperar. 

- Unha evolución gráfica da contaminación acústica en todos os seus índices en forma 

de “V alongada” ou de símbolo “visto”, cunha caída abrupta e un lento avance de 

retorno a valores previos, máis visible nos índices e estacións de maior afección, como 

son o Ld e o L50, ou as estacións de Estacións (Ourense) ou Coia (Vigo), e sobre todo se 

se transforman os valores sonoros acadados en % de redución. 

- A diferenza entre L10 e L90 que define a importancia relativa da actividade nunha zona, 

aumenta no Estado de Alarma respecto a situación previa para a estación de Estacións 

(Ourense), e diminúe, de xeito destacado, para as estacións residenciais de Coia (Vigo) 

e Fingoi (Lugo). Estes resultados poden ser debidos ao grao de diminución do ruído e á 

diferente contribución do ruído nocturno, como se deduce do valor Lden. 

- As principais estacións a efectos de mellora nos niveis de ruído durante o 

confinamento foron Av. Fingoi (Lugo), xunto con Coia (Vigo) que parte de valores 

orixinalmente máis elevados ao ter maior actividade, e Estacións (Ourense) pola pouca 

variabilidade histórica. 

- As medidas adoptadas fronte a pandemia deron lugar a unha mellora dos niveis de 

ruído ambiental no conxunto de 2020. 

 

A mellora que para á calidade de vida supón a constatación dos datos aquí mostrados, aínda 

que lixeira por ser limitada no tempo, pode afirmarse; pero que en ningún caso pode 

concluírse que sexa unha mellora global, posto que a observada nos dous primeiros meses do 

Estado de Alarma e sobre todo no primeiro mes, en ruído ambiental é insuficiente para acadar 

unha mellora aceptable. Aínda así a conclusión obvia e que os hábitos, as medidas, e a 

tecnoloxía deben dirixirse cara a acadar uns niveis de ruído ambiental que non poñan en 

perigo a saúde das persoas e melloren a súa calidade de vida. 

Un estado ambiental de baixo ruído redunda tanto na saúde das persoas como na sostibilidade 

do planeta, e posibilita o correcto estudo doutras fontes de ruído de orixe natural, que é 

básico nun mundo interconectado. Por todo elo a Rede de Ruído da Xunta de Galicia é unha 

ferramenta de gran importancia na vixilancia e protección das persoas e do medio. 

  

                                                           
85 En ruído ambiental debe terse presente que é a partir do 50% cando resulta relevante unha diminución. 
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5. ANEXO GRÁFICO DA REDE DE RUÍDO 

A continuación indícase graficamente a localización das estacións da Rede de Ruído da Xunta 

de Galicia. 

 

AVDA. FINGOI (Lugo) 
 

 
Figura 1 

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

 
 
 

 

CAMPOLONGO (Pontevedra) 
 

 
Figura 2 

A estación está situada nunha zona verde con 
pouca actividade, no centro cidade, próximo a 
vivendas. 

 CAMPUS (Santiago) 
 

 
Figura 3 

A estación é a de referencia para análise de 
fenómenos por estar nunha contorna de 
protección, afastada de zonas de maior 
impacto acústico. 

COIA (Vigo) 
 

 
Figura 4 

A estación atópase 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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ESTACIÓNS (Ourense) 
 

 
Figura 5 

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

 
 
 

 

 
PARQUE R. SOFÍA (Ferrol) 
 

 
Figura 6 

A estación atópase no parque urbano da 
cidade, próxima ao un centro educativo. En 
xaneiro de 2014 foi trasladada dende o 
extremo oposto do parque, que era lindeiro a 
certa altura cunha estrada. 

 

RIAZOR (A Coruña) 
 

 
Figura 7 

A estación está situada nunha zona moi 
transitada da cidade, confluencia de varias 
rúas. Atópase na rúa Gregorio Hernández. 

 
 
 

 

SAN CAETANO (Santiago) 
 

 
Figura 8 

A estación está localizada nunha zona verde da 
cidade pero cerca de focos destacados como 
unha estrada principal ou un centro comercial. 
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Non están operativas actualmente: 
 

LOPE (Vigo) 
 

 
Figura 9 

Incorporada en 2016, a estación atopábase 
nunha zona con presenza industrial, residencial, 
con tráfico continuo e de protección, na rúa 
Emilia Pardo Bazán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MOLLABAO (Pontevedra) 
 

 
Figura 10 

A estación localizábase nunha zona de 
transición entre zona industrial e residencial, 
con tráfico continuo e de altas velocidades. E 
estaba no mesmo linde da estrada. O seu 
traslado a Campolongo foi en abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


