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3.0.1 Análise de antecedentes históricos e determinación de riscos 

 
A elaboración do PEMU, esixe como paso previo a descrición dos riscos dos que se analizará a 
incidencia sobre o territorio municipal e os seus habitantes. Con tal fin, realizarase unha análise previa 
dos posibles riscos existentes no municipio, baseado ben na análise dos rexistros históricos de sucesos 
asociados a cada un dos riscos, ben do resultado da análise preeliminar feita para cada un deles cando 
tales rexistros sexan inexistentes. Así, determinarase un Índice de risco (IR) para cada un deles. Este 
índice virá dado polo producto duns índices de probabilidade (IP) e de danos (ID): 

IR = IP x ID 
 
Estableceránse as seguintes calificacións para os índices de probabilidade e danos, e a matriz de 
decisión resultado do producto de ambos índices (ver táboas 3.0-2 e 3): 
 

Taboa 3.0-2: Valoración dos índice de probabilidade e danos previsibles 

Índice de Probabilidade IP Índice de danos previsibles ID 
0 Inexistente 

2 Non consta o fenómeno 
3 Unha vez cada varios anos 

4 Unha vez ou máis ó ano 

0 Sen danos 
1 Pequenos danos materiais 

2 Pequenos danos e algunha persoa afectada 
5 Grandes danos e numerosas persoas afectadas 

10 grandes danos e víctimas mortais. 

 
Táboa 3.0-3: Matriz de decisión para a determinación do índice de risco. 

ÍNDICE DE DANOS 0 1 2 5 10 

ÍNDICE DE PROBABILIDADE      

0      

2  2 4 10 20 

3  3 6 15 20 

4  4 8 20 40 

 
Asimesmo, para cada un dos riscos desenvolveuse unha gráfica de caracterización física dos riscos, 
baseada na proposta por Pérez-Daimiel & de la Hera Diaz de Liaño (1999), pero adaptada ó ámbito 
espacial do municipio, co fin de ter unha comprensión intuitiva da intensidade e impacto do risco. A 
mencionada gráfica correspóndese, para cada risco, co esquema que se mostra a continuación: 
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Figura 3.0-1:Esquema xenérico empregado para a caracterización física dos riscos existentes no Municipio. Fonte: 

Elaboración propia, modificado de Pérez-Daimiel & de la Hera Diaz de Liaño (1999) . 
 
Inundacións 
Entre os eventos de inundación con maior incidencia dentro da Comunidade Autónoma, destácanse os 
seguintes: 

• Decembro de 1909: Un forte temporal azoutou o noroeste peninsular provocando o 
desbordamento de multitude de ríos en toda Galicia, incluídos Miño e Sil. 

• Decembro de 1914: Unha gran borrasca afectou a toda Galicia de norte a sur, deixando ó seu 
paso abundantísimas choivas que anegaron vilas e cidades. En Vigo anegou varias fábricas e 
casas das zonas baixas da cidade. En Padrón desbordaron Sar e Ulla, chegando a alcanzar a 
auga os 3 m de altura nas rúas. En toda Galicia provocou infinidade de derrubes de pontes e 
vivendas, chegando a producir 5 víctimas directas. 

• En Febreiro de 1935, Xaneiro do 39, Febreiro do 47, Xullo do 52, Decembro do 59, Marzo do 62, 
Novembro do 66, Setembro do 69, Xaneiro do 70, Febreiro do 72, Decembro do 78, Decembro 
do 89, Novembro do 94, Decembro do 95 e entre novembro de 2000 e Xaneiro de 2001, as 
continuas e persistentes precipitacións en toda Galicia deron lugar a casos xeralizados de 
inundacións.  

De forma xenérica, os efectos catastróficos comúns a tódolos casos de inundacións poden mencionarse 
coma cortes de estradas, desbordamento dos ríos máis importantes, altos niveis de auga en case todos 
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os encoros, innumerables anegamentos en baixos e garaxes, e importantes perdas no sector agrícola e 
no industrial. 
No caso específico do municipio de Lugo, os eventos salientables ata ó momento son:  

• Nas enchentes de 1909, as augas do Miño inundaron en Lugo unha zona duns 60 km, 
derrubando 30 casas na cidade e cortando a vía férrea Vigo-Monforte. 

• Nas enchentes de decembro de 1978, as fortes chuvias desbordaron o Miño inundando varios 
barrios de Lugo (A Ponte, Paradai). 

Como consecuencias máis salientables, pódense mencionar ás seguintes: 

• Cortes nas vías de comunicación, concretamente nas estradas N-VI e N-540, e liña de ferrocarril 
Monforte-Vigo 

• Problemas no abastecemento ó núcleo de poboación, por danos na estación de bombeo e 
depuradora de Lugo 

• Derrubes de casas e edificios anexos, inundación de baixos e garaxes 

• Danos considerables aproveitamentos agropecuarios 
Non se atopou ningunha referencia en canto á perda de vidas humanas. 
 

 
Figura 3.0-2: Caracterización física do risco de inundación. Fonte: Elaboración propia. 

 

Establecerase un índice de probabilidade de 3 e un índice de danos previsibles de 2. O resultado e un 

índice de risco de 6. 

 

Temporais 
Non existen históricos de danos extraordinarios asociados a temporais. A análise lévase a cabo en 
función dos resultados do estudo climático. 
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Figura 3.0-3: Caracterización física do risco por temporais. Fonte: Elaboración propia. 

 

Establecerase un índice de probabilidade de 4 e un índice de danos previsibles de 2. O resultado é un 

índice de risco de 8. 
 
Nevaradas 
Non existen históricos de danos extraordinarios asociados a nevaradas. A análise lévase a cabo en 
función dos resultados do estudo climático. 

 
Figura 3.0-4: Caracterización física do risco por nevaradas. Fonte: Elaboración propia. 

 

O indice de de probabilidade e de 4 e un índice de danos previsibles de 2. O resultado é un índice de 

risco e de  8. 

 
Secas 
Non existen históricos de danos extraordinarios asociados a nevaradas. A análise lévase a cabo en 
función dos resultados do estudo climático. 
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Figura 3.0-5: Caracterización física do risco por seca. Fonte: Elaboración propia. 

 

O índice de probabilidade que se atribúe toma un  valor de 3 e o índice de danos previsibles é de 2. O 

índice de risco toma un valor de 6. 

 
Sismos 
Nos últimos 600 anos afectaron á Península Ibérica alomenos 12 grandes sismos (Dirección General de 
Protección Civil, 2002). De entre os mesmos, o máis destacable foi o terremoto de Lisboa de 1755, que 
se estima nun dos que ten liberado máis enerxía de entre os se ten constancia no planeta. O derradeiro 
sismo catastrófico en España ocorreu na noite do 25 de decembro de 1884 en Arenas del Rey (Granada), 
afectando a unhas 100 aldeas das provincias de Granada e Málaga, e causando 800 mortos, 1600 
feridos, 4000 edificios destruidos e 15000 danados. 
No caso de Galicia, non existen sismos destructivos dos que se teña rexistro. Aínda así, produxéronse 
sismos de intensidade VII en Ferrol (24 de novembro de 1910) e Pontevedra (26 de novembro de 1920) 
(Dirección General de Protección Civil, 2002). Na provincia de Lugo, produxéronse unha serie de sismos 
con epicentros localizados na zona das montañas orientais. O 15 de febreiro de 1979 tivo lugar un sismo 
con epicentro en Sarria, con intensidade V (MSK), e magnitude 4.6. O 18 de decembro de 1979 tivo lugar 
un sismo con epicentro en Becerreá, con intensidade VI (MSK), e magnitude 4.2. Dentro dos mais 
recentes, son destacables os dos días 29 de novembro e 24 de decembro de 1995 (epicentro en 
Becerreá), e 21 de maio de 1997 (epicentro en Triacastela). Os primeiros sentíronse cunha intensidade  
VI (MSK), e chegaron a unha magnitude 4.6,  e o último a unha magnitude 5.1, sentíndose con 
intensidade V (MSK) (Córdoba, 1998). 
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Figura 3.0-6: Caracterización física do risco por sismos. Fonte: Elaboración propia. 

 

O índice de probabilidade que toma é de 3 e o índice de danos previsibles é de 2. O valor que toma o 

índice de risco e 6. 

 
Incendio forestal 

O seguinte gráfico mostra os datos de superficie queimada e número de incendios ocorridos no período 
2000-2005 para todo o municipio. Observase que tanto o número de lumes, como a superficie queimada 
tende a reducirse no municipio para o periodo de tempo considerado, exceptuando o ano 2003, afectado 
por un incendio de elevada superficie.  
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Nº de incendios e superficie queimada no Municipio de Lugo no 2000-2005 
 Fonte: Elaboración propia a partir de datos S.D.C.I.F. da Xunta de Galicia  

A distribución da superficie queimada informa sobre a estacionalidade destes incendios, e móstrase no 
seguinte gráfico: 
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Superficie queimada o longo do ano no 2000-2005 

               Fonte: Elaboración propia a partir de datos S.D.C.I.F. da Xunta de Galicia  

 

Para unha información ampliada sobre as estatísticas de risco de incendio, consúltese o apartado 7.7.4 
do PAM ante risco por incendio forestal, no Anexo 7.7 do presente PEMU-Lugo. 

 
Figura 3.0-7: Caracterización física do risco por incendio forestal. Fonte: Elaboración propia. 

 
O índice de probabilidade toma un valor de 4 e o indice de danos prevsibles toma o valor de 2. O índice 

de risco e de 8. 
 
Incendio urbano 
Os datos estatísticos dispoñibles para incendio urbán por parte do Servicio Municipal de Bombeiros 
existen só para os anos 2004 e 2005, nos que respectivamente foron rexistrados 111 e 132 saídas con 
iste motivo. Os incendios máis frecuentes son incendios en vivendas, na maior parte dos casos asociados 
a descoidos nas cociñas, seguidos dos incendios que afectan ó mobiliario urbano como os contenedores 
e papeleiras. En terceiro lugar encóntranse as intervencións para sufocar incendios en vehículos. En 
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canto as datas máis probables de que sucedan este tipo de eventos, á vista do gráfico, pódese afirmar 
que entre os meses de xuño e setembro o número de sucesos é maior.  
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Nº de intervención segundo a tipoloxía nos anos 2004 e 2005 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Servicio Municipal de Bombeiros 

Unha análise máis pormenorizada das estatísticas de incendio urbán atópase no apartado 3.9.2 do 
presente PEMU-Lugo. 

 
Figura 3.0-8: Caracterización física do risco por incendio urbán. Fonte: Elaboración propia. 

 

O índice de probabilidade toma un valor de d4 e o índice de danos previsibles un valor de 2. o índice de 

risco e de 8. 

 

Incendio de interface  
Os antecedentes históricos de incendios de interface son difíciles de conseguir, debido a súa 
indiferenciación nas estatísticas de incendio forestal. Aínda así, pódense tomar como referencia as saídas 
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realizadas por efectivos do Servicio Municipal de Bombeiros con motivo de incendio forestal, cifradas para 
os anos 2004 e 2005 en 9 e 19 casos, respectivamente.  

 
Figura 3.0-9: Caracterización física do risco por incendio de interface. Fonte: Elaboración propia. 

 

O índice de probabilidade toma un valor de 4 e o índice de danos previsibles toma un valor de 2. O –

indice de risco toma un valor de 8. 

 
Transporte de mercadorías perigosas 
Non existen rexistros históricos de accidentes por transporte de mercadorías perigosas. A análise do risco 
farase en fución do principio de precaución, e da análise feita no correspondente apartado. 

 
Figura 3.0-10: Caracterización física do risco por mercadorías perigosas. Fonte: Elaboración propia. 

 

O índice de probabilidade que toma é de 3 e o índice de danos previsibles é de 2. O valor que toma o 

índice de risco e 6. 

 
Risco químico 
Non existen rexistros históricos de accidentes por risco químico. A análise do risco farase en fución do 
principio de precaución, e da análise feita no correspondente apartado. 
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Figura 3.0-11: Caracterización física do risco por risco químico. Fonte: Elaboración propia. 

 

O índice de probabilidade que toma é de 3 e o índice de danos previsibles é de 2. O valor que toma o 

índice de risco e 6. 

 
Aglomeracións 
Non existen rexistros históricos de accidentes por aglomeracións. A análise do risco farase en fución do 
principio de precaución, e da análise feita no correspondente apartado. 

 
Figura 3.0-12: Caracterización física do risco por aglomeracións. Fonte: Elaboración propia. 

 

O índice de probabilidade que toma é de 3 e o índice de danos previsibles é de 2. O valor que toma o 

índice de risco e 6. 
 
Restriccións de servizos públicos 
Non existen rexistros históricos de accidentes por restriccións nos servizos públicos. A análise do risco 
farase en fución do principio de precaución, e da análise feita no correspondente apartado. 
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Figura 3.0-13: Caracterización física do risco por restriccións nos servizos esenciais. Fonte: Elaboración propia. 

 
O índice de probabilidade que toma é de 3 e o índice de danos previsibles é de 2. O valor que toma o 

índice de risco e 6. 
 
Epidemias 
Non existen rexistros históricos de accidentes por epidemias. A análise do risco farase en fución do 
principio de precaución, e da análise feita no correspondente apartado. 

 

 
Figura 3.0-14: Caracterización física do risco por epidemias. Fonte: Elaboración propia. 

 
O índice de probabilidade que toma é de 2 e o índice de danos previsibles é de 5. O valor que toma o 

índice de risco e 10. 
 
 
Os resultados da análise, mostrados na táboa 3.0-3 permitirán a toma de decisións sobre a necesidade 
do tratamento de cada risco no PEMU-Lugo, e o grado de intensidade co que cada risco é tratado.  
 

Táboa 3.0-3. Indice de risco (IR) 
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Tipo de risco IR 

Inundacións 6 
Temporais 8 
Nevaradas 8 
Secas 6 
Sismos 6 
Incendios forestal 8 
Incendios de Interface 8 
Incendio Urbán 8 
Transporte de mercadorías perigosas 6 
Risco químico 6 
Aglomeracións 6 
Restriccións de servizos públicos 6 
Epidemias 10 
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3.0.2 Riscos identificados no municipio 

 
Na seguinte táboa mostranse os riscos que, segundo a análise anterior, poderán xerar situacións de 
emerxencia no Municipio de Lugo, e que polo tanto reciben no PEMU o tratamento correspondente. 
Especifícase ademáis, o seu período de retorno e a duración do evento que produciría a emerxencia. 
Véxanse tamén os gráficos de caracterización física dos riscos no apartado anterior. 
 

Tipo de risco Descrición do risco Período de retorno Duración do evento 

Inundacións 

∗ Enténdese por inundación aquel evento natural que 
se produce  nas zonas baixas  próximas  ós cauces de 
auga como resultado de excederse a capacidade de 
retención do solo e a capacidade de evacuación do cauce, 
polo que a auga desborda e anega os terreos de baixa cota 
relativa contiguos ó cauce. Os motivos do aumento do nivel 
de auga poden ser moi diversos; precipitacións extremas, 
fusión da neve ou o xeo, choivas persistentes e xeralizadas, 
rotura de presas,  ou  por combinación de varias destas 
causas. 
 

Unha vez cada 
varios anos 

Varios dias 

Temporais 
∗ Os temporais son eventos  meteorolóxicos 
adversos, caracterizados por situacións de fortes ventos, e 
mal tempo. 

Unha vez o ano 1-2 dias 

Nevaradas 

∗ A baixada das temperaturas propia do inverno 
provoca a formación de xeadas e precipitacións en forma 
de neve. Estas supoñen un risco, sobre todo cando o fai de 
forma abondosa e persistente, xa que poden dar lugar a 
situacións de emerxencia. 

Unha vez o ano Varios dias 

Secas 

∗ Son aqueles orixinados pola dispoñibilidade de 
auga doce, procedente de ríos, lagos, da atmosfera ou do 
subsolo, está por debaixo dos valores normais na zona de 
forma continuada 

Unha vez cada 
varios anos 

Semanas-meses 

Sismos 

∗ Son aqueles orixinados por sacudidas do terreo 
producidas polo paso de ondas elásticas irradiadas dende 
unha determinada zona da corteza ou do manto superior da 
terra. 

Unha vez cada 
varios anos 

Segundos-minutos 
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Epidemias 

∗ Son aqueles orixinados pola exposición a axentes 
tales como microorganismos (incluindo os xenéticamente 
modificados, cultivos celulares, e endoparásitos), que sexan 
susceptibles de orixinar calqueira tipo de infección, alerxia 
ou toxicidade 

Excecional Varios meses 

Incendios forestais 
∗ Aquel que se deriva da expansión dun lume sen 
control sobre un terreo forestal, afectando á vexetación que 
non estaba destinada a arder 

Unha vez ou máis  o 
ano 

Horas-dias 

Incendios de 
Interface 

∗ Aquel que se deriva dos incendios forestis pola 
posibilidade de afección a vivendas ou áreas industriais 
situadas en terreos anexos, ben pola extensión do lume, ou 
por danos en infraestructuras ou á poboación local 
derivados dos fumes e residuos xerados. 

Unha vez ou máis ó 
ano 

Horas-dias 

Incendio Urbán 
Aquel que se deriva do desenrolo normal da vida e 
actividades da poboación e de determinadas actividades 
industriais. 

Unha vez ou máis ó 
ano 

Horas 

Transporte de 
mercaderías 
perigosas 

∗ Aquel risco que se derive do tranporte por estrada 
ou ferrocarril de mercadorías que, en caso de accidente 
durante o seu transporte, poidan supoñer riscos para a 
poboación, os bens e o ambiente. 

Excepcional Horas-dias 

Risco químico 
∗ Aquel que se deriva dunha exposición non 
controlada a axentes químicos por parte da poboación e do 
medio. 

Excepcional Horas-dias 

Aglomeracións 
∗ Aquel que se deriva da reunión ou amontoamento 
sen orden de persoas. 

Unha vez ou máis o 
ano 

Horas 

Desabastecemento 
de servicios 
esenciais 

∗ Aquel que se deriva da limitación imposta no 
suministro dos servizos públicos. 

Unha vez cada 
varios anos 

Horas-dias 
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3.1.- RISCO DE INUNDACIÓN
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3.1.1 PAM ante o Risco de Inundacións 

 
O tramo do Miño no seu paso polo municipio de Lugo está considerado como zona A, subcategoría A3: 

risco alto excepcional, segundo estabrece o Plan Especial de Protección Civil ante o Risco de 
Inundacións en Galicia (Subdirección Xeral de Protección Civil, 2002). Asimesmo, o Concello de Lugo 
inclúese entre aqueles nos que é necesario facer un Plan de Actuación Municipal ante o risco de 
inundacións.  
Polo tanto, a análise do risco de inundacións no Concello de Lugo, e asimesmo a descripción dos 
procedementos operativos para facer fronte o mesmo, atópanse desenvolvidos no Plan de Actuación 
Municipal ante o Risco de Inundacións, incluído no Anexo 7.6 niste PEMU-Lugo. 
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3.2.1 Introducción 

 
Os temporais son eventos meteorolóxicos adversos, entendendo como tales aqueles con potencialidade 
para crear danos directos ou directos ás persoas, ou danos materiais de consideración (segundo se 
define no Plan de Protección Civil ante o Risco de Temporais en Galicia). Caracterízanse 
fundamentalmente por fortes ventos ós que poden ir asociadas elevadas precipitacións de chuvia, 
pedrisco ou neve. Neste capítulo farase un énfase especial nos efectos do vento, dado que as 
precipitacións son tratadas en capítulos específicos (inundacións e nevaradas). 
Unha situación meteorolóxica de vento pode considerarse como temporal a partires dunha velocidade 
media de vento de 68,5 km/h (ver táboa 3.2-1en calquera das orientacións posibles da rosa dos ventos. 
Un temporal forte comezaría na velocidade media de 81,6 Km/h, cun límite superior de 88 Km/h.  
 

Táboa 3.2-1. Velocidades medias e límites de ventos en temporais 

Media Límites 
Nº escala Nome 

Nós Km/h m/s  Km/h Nós 

1 Calma 0 0 0,0-0,2 0,8 0,4 
2 Airiño 2 3,7 0,3-1,5 1 a 5 1a3 
3 Frouxiño 5 9,2 1,6-3,3 6 a 11 4a6 
4 Frouxo 9 16,6 3,4-5,4 12 a 19 7a10 
5 Bonanceiro 13 24,2 5,5-7,9 20-28 11a16 
6 Fresquiño 18 33,3 8,0-10,7 29-38 17a21 
7 Fresco 24 44,5 10,8-13,8 39-49 22-27 
8 Vento forte 30 55,7 13,9-17,1 50-61 28-33 
9 Temporal 37 68,5 17,2-20,7 62-74 34-40 

10 Temporal forte 44 81,6 20,8-24,4 75-88 41-47 
11 Temporal duro 52 96,4 24,5-28,4 89-102 48-55 
12 Temporal moi duro 60 111 28,5-32,6 103-117 56-33 
13 Furacán 68 125,5 >32,6 >117 >63 

Fonte: Plan de Protección Civil ante o Risco de Temporais en Galicia 

 
Aínda así, o Instituto Nacional de Meteoroloxía establece a referencia de 80 Km/h nas rachas máximas 
para a emisión do parte meteorolóxico de fenómenos adversos.  
O Concello de Lugo non presenta unha grande afección por parte de ventos fortes, presentando nos 
últimos anos velocidades medias anuais de 1,6-1,8 m/s na estación meteorolóxica do Campus de Lugo 
Consellería de Medio Ambiente, 2002; 2003; 2004). A dirección predominante dos ventos e a norte, inda 
que as maiores magnitudes verifícanse na dirección norleste. 
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3.2.2 Principais efectos dos temporais 

 
Os ventos fortes e os temporais poden causar perxuicios na poboación, que poden oscilar entre a simple 
incomodidade por confinamento, ata situacións que requiran a intervención dos servicios de protección 
civil, bombeiros ou sanitarios. Os efectos asociados a temporais máis frecuentes son: 
 - O desprendemento e caída de obxectoa dende fachadas, tellados, guindastres, paneis 
publicitarios, etc. Nos casos mais graves, poden ocorrer derrubes en construccións débiles ou 
deterioradas. Ademáis de ocasiona-lo desprendemento, os ventos poden facilita-lo transporte dos 
mesmos na distancia, podendo provocar impactos dificilmente previsibles sobre edificios, bens ou 
persoas.  
 - A caída de árbores ou fragmentos dos mesmos na vía pública, con posibilidade de cortes nas 
estradas, danos ás construccións próximas, ou a viandantes e conductores. 
 - Afeccións a infraestructuras expostas ás inclemencias, como tendidos eléctricos, e sistemas de 
telefonía e telecomunicacións, coa posibilidade de corte no subministro dos servicios asociados. 
Posibilidade de complicacións no tráfico por perda de control dos vehículos, sobre todo os máis 
voluminosos, ou falta de visibilidade polas condicións meteorolóxicas. 
 

3.2.3 Zonificación 

 
A zonificación ó nivel rexional con respecto ó impacto dos ventos establécese no Plan de Protección Civil 

ante o Risco de Temporais en Galicia, que clasifica a Lugo dentro da Area 3: Zonas interiores de Galicia, 
e dentro da mesma, na zona de baixa perigosidade, correspondente ós municipios do interior, non 
montañosos, ubicados a unha distancia superior ós 75 Km da liña de costa. 
Considerase que a zonificación ó nivel municipal non é efectiva, debido á imprevisibilidade do fenómeno 
meteorolóxico e os seus cambios a microescala. Polo tanto, a intensidade das medidas establecidas no 
correspondente manual operativo serán de aplicación á totalidade da superficie municipal. Aínda así, 
dado que as exposicións predominantes ós ventos son as norte e norleste, pódese tomar como referencia 
a zonificación establecida no plano 4.4, especialmente nas infraestructuras viarias, para incrementa-la 
vixiancia sobre tales puntos, especialmente nas zonas máis altas. Asimesmo, prestarase especial 
atención á zona urbana, debido a densidade de edificación, pola posibildade de desprendementos dende 
edificios. 
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3.3.1 Introducción 

 
O descenso das temperaturas propio do inverno provoca a formación de xeadas e precipitacións en forma 
de neve. Estas supoñen un risco, xa que a persistencia ou abundancia das mesmas poden dar lugar a 
situacións de emerxencia, derivadas sobre todo de dous factores: o incremento na dificultade nos 
desplazamentos, tanto peatonais como rodados, e a propia influencia do factor climatolóxico sobre a 
saúde das persoas. Este tipo de situacións poden requirir a intervención de efectivos de protección civil, 
servicios de saúde, seguridade ou bombeiros.  
A incidencia das baixas temperaturas no municipio de Lugo preséntase máis na forma de xeadas que de 
neve. O periodo de xeadas abrangue dende novembro ata marzal, con posibilidades de ocorrencia de 
xeadas tardías, incluso en datas avanzadas da primaveira. En troques, as nevadas non son en xeral 
frecuentes, reducíndose a un máximo de 6-7 anuais, que poden ser máis evidentes e persistentes nas 
cotas mais altas do territorio municipal.  
 

3.3.2 Principais consecuencias das baixas temperaturas 

 
O risco asociado ás baixas temperaturas derívanse dos seguintes feitos: 

• Complicacións no tráfico rodado, ó verse comprometida a adherencia ó firme, incrementándose 
o número de accidentes por saídas da vía, colisións, e perdas de control dos vehículos. 

• Interrupción ou cortes nas vías de comunicación. Este feito pode desembocar en situacións de 
illamento de poboacións durante tempo variable que pode chegar a crear condicións de 
escaseza de bens básicos como alimentos ou combustibles. Parada de actividade industrial por 
interrupción do subministro de materias primas. Dificultades no tráfico de persoas, non podendo 
acceder ós centros de traballo, ou interrupción nas actividades escolares. 

• Danos en construccións e inmobles por colapso das estructuras máis febles por exceso de carga 
debida a acumulación de neve.  

• As nevadas poden levar asociado o risco de  inundacións. Cando soben as temperaturas, ou se 
producen abundantes choivas que  derreten a neve, escorre ós cauces e provoca un aumento no 
caudal dos ríos. Aínda así, como se mostra no capítulo correspondente, non é unha 
circunstancia característica no municipio de Lugo. 

• Caídas de persoas por esvarar nas placas de xeo formadas nas beirarrúas, ou na vía pública. 

• Problemas por conxelación en tubarias exteriores, que poden estragar as instalacións de 
infraestructuras de auga e saneamento. 
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• Ocorrencia de casos de conxelación ou afecciós ligadas ó frio extremo, especialmente en 
indixentes ou persoas especialmente expostas ás baixas temperaturas 

 

3.3.3 Análise espacial do risco 

 
Os fenómenos meteorolóxicos de xeadas e nevaradas presentan unha correlación positiva co factor 
altitude. As altitudes no municipio abarcan dende os 350 ata máis de 750 metros sobre o nivel do mar,  
polo que a incidencia destes fenómenos non é homoxénea. Tendo esto en conta, pode establecerse unha 
primeira clasificación, tomando as zonas máis altas como as de maior risco (ver figura 3.3-1). 
Por outro lado, a orientación vai ter influencia sobre a duración e acumulación da neve, xeadas ou pracas 
de xeo. Así as zonas orientadas ó norte van ser máis húmidas e frías, e polo tanto estes fenómenos 
serán máis acusados, e de maior duración das condicións desfavorables. A figura 3.3-1 representa as 
zonas orientadas ó norte, así como os tramos de estrada que as atravesan. Finalmente, a figura 3.3-2 
integra ambo-los dous factores, obtendo así as zonas do concello no que o risco ligado ás baixas 
temperaturas é maior, e incluindo (representados con trazos proporcionalmente máis grosos) os tramos 
de rede viaria potencialmente máis problematicos. No plano 4.4 faise unha representación máis precisa 
dos mencionados factores. 
 

  
Figura 3.3-1: Esquerda, división de zonas en función do rango altitudinal. As zonas vermellas son as máis vulnerables ós 
riscos ligados ó frío. Dereita, zonas con orientación norte, e rede viaria superposta (Fonte: Elaboración propia) 
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Figura 3.3-2: Identificación de áreas de maior risco ligado ó frío. As tendencia á cor vermella indica unha maior 
intensidade do risco. En azul, identifícanse as entidades de poboación ubicadas en puntos máis extremos (Fonte: 

Elaboración propia) 

 
Unha vez definidas as áreas de maior risco, analízanse a relación entre altitude e ubicación das entidades 
de poboación, podendo desta maneira podemos derivar niveis de incidencia relativa do risco e estimar a 
poboación afectada. Na gráfica 3.3-1  móstrase a distribución das entidades de poboación en función da 
altura, e na táboa 3.3-1 móstranse o reparto da poboación en función da altitude. 
 

Gráfica 3.3-1: Entidades de poboación por altitude (m) 
Distribución da poboación en función da altitude 

no rural Lucense

450-500
116
37%

400-450
68

21%

350-400
11
3%

500-550
85

27%

550-600
27
9%

600-650
10
3%

>650
0

0%

 
 

Fonte: Elaboración propia, a partir de datos do Nomenclátor do INE (2005) 
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Táboa 3.3-1: Entidades de poboación e habitantes segundo altitude (m) 

Rango nº entidades Habitantes % 

350-400 11 305 0,35 
400-450 68 1763 2,02 
450-500 116 82815 94,67 
500-550 85 1664 1,90 
550-600 27 766 0,88 
600-650 10 167 0,19 

>650 0 0 0,00 

  Fonte: Elaboración propia, a partir de datos do Nomenclátor do INE, 2005. 

 
Pode verse que a maioría da poboación (95%) vive na cidade de Lugo, a unha altitude entre os 450 e os 
500 m. O nº de entidades de poboación por encima dos 600 metros é de 10 e a poboación que vive neles 
é de 167 persoas, que son as que en principio están expostas a maior risco. Nun seguinte paso 
identificáronse aquelas  que ademais do estar altas estaban en orientación norte. Cumprindo esta 
condición atopamos os pobos de San Pedro de Arriba (9 habitantes), Monte de meda (70 hab.) Cabanas 
(9 hab.) e Tuixe (9 hab.), que supoñen un total de 97 efectivos poboacionais. Nestas son nas que maiores 
problemas se poden presentar, tanto por dificultades no acceso, como dos restantes problemas 
previamente mencionados. 
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3.4.1 Introducción 

 
A dispoñibilidade de auga constitúe un factor con grande influencia sobre as actividades humanas, o 
desenvolvemento económico, e a calidade de vida das persoas.  A seca limita esa dispoñibilidade, e 
debido á súa ampla distribución tanto espacial como temporal constitúe un fenómeno natural con efectos 
potencialmente devastadores, a pesar da pouca inmediatez das súas consecuencias catastróficas. Os 
principais efectos negativos sobre a economía e a sociedade son: 

1. Descenso das produccións agrarias, tanto en cantidade como en calidade, e 
dificultade para a comercialización. 

2. Descenso na producción de enerxía eléctrica (centrais hidroeléctricas) 
3. Limitación de procesos industriais con elevadas necesidades de auga 
4. Restriccións  no uso doméstico, provocando merma do benestar social 
5. Descenso do turismo, polas incomodidades propias das restriccións, e limitación 

das comodidades e servicios que demanda. 
6. En casos extremos poden darse casos de problemas de saúde pública. 

Dada a cantidade de acepcións diferentes para o concepto de seca, e difícil enunciar unha definición 
universal para a mesma. Aínda así, de forma xeral, pódese falar de seca nunha rexión xeográfica cando a 
dispoñibilidade de auga doce, procedente de ríos, lagos, da atmosfera ou do subsolo, está por debaixo 
dos valores normais na zona de forma continuada. Esta definición xenérica omite o establecemento de 
valores normais de referencia, e o grado de afastamento dos mesmos a partires do cal pódese considerar 
que existe un problema de seca.  
Existen múltiples índices para a caracterización da seca, pero o seu cálculo baséase en datos existentes 
sobre situacións climatolóxicas pasadas. O non existir índices que permitan a predicción exacta cunha 
antelación suficiente dun problema xeneralizado de seca, a análise diste tipo de risco verase limitada á 
caracterización dos tipos de secas mais frecuentes no municipio de Lugo, e ós procedementos operativos 
xerais para facerlles fronte.  
 

3.4.2 Tipos de seca e incidencia no noroeste de España. 

 
O noroeste da península está caracterizado por un clima relativamente húmido, aínda que en ocasións 
prodúcense períodos de escaseza máis ou menos prolongada de precipitacións, que dan lugar ó 
fenómeno coñecido como seca. A tipoloxía de secas é ampla e variable. De entre elas, o tipo que máis se 
axusta a Lugo é o de “Seca Cantábrica” (Morale Gil A. et al., 2002), caracterizada por unha tendencia a 
manifestarse de forma eventual ou pouco frecuente. Esta característica, unida ó hábito de abundancia de 
auga na zona, converte a seca no momento no que se produce nun fenómeno con fundas repercusións 
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sociais, manifestadas nos medios de comunicación coma noticia de primeiro orde. 
As características básicas da seca Cantábrica resúmense en: 

1. Descenso das precipitacións entre o 15 e o 30 % dun ano normal. 
2. Conclusión cun episodio estacional de choivas moi abundantes. 
3. Coincidencia con anos chuviosos na metade sur peninsular. 

As principais manifestacións deste fenómeno nos últimos séculos ocorreron nos anos 1898-1899, 1902, 
1904-1905, 1916, 1948, 1957, e 1988-1990. Esta última deu lugar á manifestación pública da necesidade 
dunha mellor xestión e planificación dos recursos hídricos para fins urbáns. 
 

3.4.3 Identificación espacial de áreas vulnerables 

 
Debido á amplitude da zona de afección pola seca, que obviamente ocuparía todo o territorio municipal, é 
difícil a realización dunha clasificación territorial en función da vulnerabilidade fronte ó risco. Aínda así, 
dende un punto de vista operativo, pódese face-la distinción entre zona rural e zona urbana, debido 
fundamentalmente a dous factores: diferencias na percepción do risco, e nas consecuencias que se 
producen.  

3.4.3.1.- Percepción do risco de seca 

Debido ás súas características, a percepción da poboación respecto á seca supón un aspecto importante 
da xestión deste tipo de emerxencia. A tendencia á especialización no sector agro-gandeiro, o 
crecemento das actividades dos sectores secundario e terciario, e os procesos expansivos de 
urbanización deron lugar a cambios cualitativos temporais na percepción do fenómeno de seca. Ayala-
Carcedo (2002) diferencia unha serie de percepcións da seca (tradicional, administrativa, ambiental, 
turística, etc.) que permiten tomar conciencia da dimensión social do fenómeno, e polo tanto dos 
intereses, demandas e carencias tales coma son percibidos pola poboación. Asímesmo, permiten 
detectar posibles demoras na dimensión real do problema debido a percepcións erróneas a nivel 
administrativo. Facendo unha adaptación ás características do municipio de Lugo, pódense describir as 
seguintes formas da percepción do fenómeno. 
- Percepción tradicional.- Característica de sociedades pouco industrializadas, basease na adaptación ás 
condicións naturais de cada territorio, fundamentada nunha relación directa do ser humano e os seus 
asentamentos ás características do medio natural no que desenvolvía as súas actividades. A percepción 
tradicional manifestase na realidade na forma de: 

1. Selección de cultivos resistentes á seca en zonas áridas 
2. Recollida e aproveitamento a auga da choiva 
3. Xestión cultural e aproveitamento das augas de avenida. 

- Percepción dende o sector agrogandeiro.- Inda que a zona de estudio non se caracteriza pola adopción 
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de sistemas de regadío extensivo, a adopción masiva de cultivos forraxeiros como toda forma de 
agricultura pode implicar novas necesidades de consumo de auga para rego. Como consecuencia, a 
percepción da seca pode derivarse da ausencia dos recursos hídricos para tales actividades, e pode 
induci-la súa sobre explotación , incluíndo augas superficiais, acuíferos e augas subterráneas, e incluso a 
demanda de augas foráneas (transvases). O déficit de auga e percibido no sub-sector gandeiro en feitos 
como: 

1. Diminución da dispoñibilidade de alimento fresco para o gando 
2. Necesidade de suplemento na alimentación do gando 
3. En casos graves problemas veterinarios 

- Percepción por parte dos habitantes de zonas urbanas.- O baixo nivel de contacto dos habitantes de 
zonas urbáns cos indicadores de seca medio físico da lugar a unha ausencia na percepción do problema, 
mentres exista un abastecemento ó traveso dos servicios públicos. Esto da lugar a unha ignorancia da 
responsabilidade na xestión da auga ó nivel individual, e deriva en protestas e reclamación de solucións 
urxentes ante a imposición de restriccións. Estas situacións deberán ser, polo tanto, previstas como parte 
da planificación fronte a emerxencia. 
- Percepción por parte da actividade turística.- Como no caso da percepción por parte de habitantes 
urbáns, o problema non é percibido mentres o abastecemento de auga mediante servicios públicos este 
garantido, incluíndo actividades de ocio (piscinas, rego campos de golf, etc..). A falta na percepción do 
problema agravase pola valoración positiva da abundancia de días despexados e sen choiva por parte do 
turismo de sol e praia e en xeral, as actividades de ocio ó aire libre.  
- Percepción ambiental.- Existe xenéricamente unha vinculación feita pola poboación ante episodios de 
seca con cuestións relativas ó cambio climático, e ó quecemento do planeta, convertíndose nos últimos 
anos nunha forma en expansión da percepción do fenómeno. En consecuencia, aproveitase en xeral para 
crear conciencia sobre os problemas derivados, tales como a desertización, e a necesidade da xestión 
dos recursos hídricos.  
- Percepción administrativa.- Debido á repercusión política, económica e social derivada das secas, a 
percepción polas administracións radica na necesidade de xestionar un recurso escaso, e manter ó 
tempo abastecida á poboación. No seu aspecto negativo, esta forma de percepción converteu á seca en 
ocasións no xustificante da falla de actuacións eficaces e necesarias para paliar  a falla de auga nunha 
rexión, ou na xustificación pública de grandes obras hidráulicas (embalses).  
Ante a falta dunha apreciación global ou unha conciencia social comúns do problema da seca, calquera 
forma de planificación fronte o risco da seca pasa por unha xestión previa e constante dos recursos 
hídricos dispoñibles, así como unha importante labor de concienciación e promoción de medidas de 
aforro de auga. Asimesmo, pódese diferenciar de forma xenérica un agrupamento das percepcións 
tradicional, agrogandeira e incluso ambiantal nas zonas rurais, e urbana, turística e administrativa nas 
zonas urbanas.  
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3.4.3.2.- Consecuencias da seca 

As consecuencias xerais da seca pódense diferenciar en función de se a zona na que se producen 
pertence ó entorno rural ou urbán. No entorno rural as consecuencias fundamentais son: 

1 Descenso das produccións agrarias, tanto en cantidade como en calidade, descenso dos 
calibres dos productos e dificultade para a comercialización. 

2 Diminución da dispoñibilidade de alimento fresco para o gando. 
3 Diminución da dispoñibilidade de auga para o gando 
4 Necesidade de suplemento na alimentación do gando. 
5 Restriccións  no uso doméstico, provocando merma do benestar social. 
6 Problemas relacionados ca proliferación de incendios. 
7 Posibilidade  de desabastecemento no caso de pozos propios e “traídas” distintas á rede de 

abastecemento municipal. 
 
No entorno urbán: 

1 Posibilidade de restriccións  no uso doméstico, provocando merma do benestar social. 
2 Limitación  no uso da auga para regar xardíns e/ou parques, así coma outras actividades que 

non son de primeira orde. 
3 Limitación de certas actividade industriais que demandan moita auga.  
4 Posible descenso da actividade turística por mor das incomodidades propias de restriccións ou 

sensación de descoido ó estaren limitadas as actividades de rega, lavado de rúas, etc. 
5 Reducción da producción de enerxía hidroeléctrica, polo tanto posibles problemas de 

desabastecemento eléctrico. 
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3.5.1 PAM ante o Risco Sísmico 

 
En datas recentes (1997) o deixouse senti-la influencia no municipio de Lugo de sismos de certa 
intensidade e magnitude, coa correspondente alarma social e incluso a modificación do mapa de 
perigosidade sísmica na Norma Sismorresitente. Tendo isto en conta, desenvolveuse un Plan de 
Actuación Municipal ante o risco sísmico, no que se expón a análise do risco de inundacións no Concello 
de Lugo, e asimesmo a descripción dos procedementos operativos para facer fronte o mesmo, e que se 
inclúe no Anexo 7.9 niste PEMU-Lugo. 
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3.6.1 Xustificación  

 
Os riscos biolóxicos son aqueles orixinados pola exposición a axentes tales como microorganismos 
(incluindo os xenéticamente modificados, cultivos celulares, e endoparásitos), que sexan susceptibles de 
orixinar calqueira tipo de infección, alerxia ou toxicidade. Habitualmente, a poboación exposta iste tipo de 
risco redúcese ós grupos constituidos por profesionais sanitarios, e aqueles que se adican á investigación 
e experimentación con fungos, virus, e outros axentes biolóxicos susceptibles de orixinar infeccións. Iste 
tipo de risco biolóxico ten o seu tratamento específico por parte da lexislación vixente (Real Decreto 
664/1997, de 12 de marzal, e Orde de 25 de marzal de 1998, pola que se adapta o Real Decreto antes 
mencionado en función do progreo técnico), ou os necesarios Plans de Emerxencia Interior dos hospitais 
e centros de investigación, polo que non ten un tratamento directo no PEMU. 
Non obstante, existe unha necesidade de establecer medidas de prevención ante o risco de desenrolo de 
pandemias como a da gripe aviar, tendo en conta a actual situación de potencial expansión da afección a 
nivel mundial, e a subseguinte alarma social xenerada. Dada a potencialidade de infección xenérica da 
poboación humana, ou á capacidade de transmisión da afección por parte da devandita poboación, no 
Plan de Emerxencias Municipal de Lugo analízase a gripe aviar como posible risco biolóxico. 
 

3.6.2 Descripción básica do risco 

 
A Gripe Aviar consiste nunha afección causada por virus da familia Orthomyxoviridae, xénero 
Influenzavirus tipo A. Inda que a afección presenta unha grande especificidade hacia especies aviares, 
ten cruzado excepcionalmente a barreira específica para a contaminación de outros animais (p.ex. 
porcos), e de seres humáns.  
En poboacións avícolas domésticas, a infección por virus de gripe aviar causa dúas formas principais de 
enfermedade (OMS, 2006), distinguibles polo grado de virulencia. A chamada “hipopatóxena” só provoca 
síntomas benignos (plumas revoltas, disminución na producción de ovos), e pasa fácilmente 
desapercibida. A forma “hiperpatóxena” ten consecuencias moito máis graves. Propágase rápidamente 
nas poboacións de aves de corral, provocando unha enfermidade que afecta a múltiples organos internos, 
cunha mortalidade que pode chegar ó 100 % en 48 horas. 
A clasificación dos virus da gripe aviar baséase nos subtipos presentados por dúas proteínas de 
membrana: a Hematoglutinina (H), da que ata o momento se identificaron 16 tipos diferentes (H1 ó H16); 
e a Neuraminidasa (N), da que se identificaron 9 tipos (N1 ó N9). Ata o momento, a máxima 
patoxenicidade tense causado por virus tipo A dos subtipos H5 e H7, e en concreto pola cepa H5N1, 
actualmente endémica no suleste asiático. A tristemente coñecida “Gripe Española” foi causada pola 
desaparecida cepa H1N1. Os subtipos H son máis importantes dende o punto de vista epidemiolóxico, ó 
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depender desta característica a capacidade de fixación e entrada nas células, onde se multiplican. Da 
característica N depende a liberación dos virus recén formados ó exterior das células.  
A transmisión do virus a humáns é por contacto directo con aves infectadas ou seus productos. O virus 
pode sobrevivir no ambiente, e a infección pode ser adquirida a través de superficies contaminadas por 
aves infectadas (secrecións respiratorias, deposicións, e probablemente sangue). O virus pode 
inactivarse por calor (56ºC durante 3 horas, 60º durante 30 minutos, inda que é prudente tomar os 70º 
coma referencia). Os síntomas en humáns varían dende síntomas similares ós da gripe común (febre, 
tos, dores musculares e de gorxa) ata infeccións oculares, neumonía, dificultade respiratoria aguda e 
outras complicacións. 
 

3.6.3 Antecedentes históricos 

 
Ata o momento non existen casos de gripe aviar en humáns en España, tendose producido un caso de 
contaminación en aves, detectada nun ejemplar de ave silvestre atopado nos humedais de Salburua, nas 
inmediacións de Vitoria. Os paises afectados con víctimas humanas son Azerbaijan, Camboia, China, 
Djibouti, Exipto, Indonesia, Irak, Tailandia, Turquía e Vietnam, cun total de 230 afectados, e 132 mortes 
entre 2003 e 2006 (datos actualizados a 14 de xullo de 2006) (OMS, 2006).  
En termos xerais, o comezo do brote actual detectouse en 1996, a traveso do aillamento de virus H5N1 
altamente patoxénico a partir dun ganso doméstico na provincia de Guangdong, en China. A partir desta 
data, diferencianse tres oleadas, precedidas da detección por primeira vez da transmisión directa de 
polos a humáns da cepa H5N1 en Hong Kong (18 persoas foron hospitalizadas, das cales morreron 6), e 
de dous casos de H5N1 (un deles letal) en Hong Kong, en 2003, nunha famila con recente historial de 
viaxe á provincia de Fujian, China (un terceiro membro da familia morreu en China de enfermidade 
respiratoria severa, pero non houbo recollida de mostras).  

3.6.3.1.- Primeira oleada (mediados 2003-marzo 2004) 

Confirmanse infeccións en aves por H5N1 en Corea, Vietnam, Japón, Tailandia, Camboia, Lao PDR, 
Indonesia y China, con casos letais en Corea. Nun zoo de Tailandia verificanse mortes por H5N1 en dous 
tigres e dous leopardos que foran alimentados con carne de polo.  
Vietnam identifica un caso de morte por H5N1 en persoas en xaneiro de 2004. A partir de entón, ocorren 
un total de 12 casos en Tailandia (8 mortes) e 23 casos en Vietnam (16 mortes).  

3.6.3.2.- Segunda oleada (xuño, 2004-novembro, 2004) 

China, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia informan de casos de infeccións por H5N1 en polos. 
Japón y Korea controlan os respectivos brotes de H5N1 en polos. Detectase un brote en tigres de zoos 
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de Tailandia co resultado de 147 tigres mortos por infección ou eutanasia, dun total de 441. Identifícase 
H5N1 en dúas águias importadas ilegalmente en Europa (Bruselas) dende Tailandia.  
Vietnam informa entre xullo e agosto de tres casos de infección en persoas, todas con resultado fatal. En 
setembro informan dun cuarto caso letal en Vietnam, e tres en Tailandia, cun cuarto caso (letal) en 
outubro.  

3.6.3.3.- Terceira oleada (decembro, 2004 - marzo, 2006) 

Seguen os brotes en polos en Indonesia, Tailandia, Vietnam, e probablemente en Camboia e Lao PDR. 
China informa de brotes en polos en 9 das súas provincias autónomas, o mesmo que Rusia (Siberia) e 
Kazajstán (paises onde se informa de mortes de aves migratorias nos arredores do brote en aves 
domésticas), e progresivamente, Turquía, Rumanía, Irak, Ucrania, Nigeria, Exipto, India, Niger, Albania, 
Camerun, Myanmar, Afghanistan, Israel, Pakistan e Xordania. Francia confirma a infección en pavos en 
febreiro do 2006, a primeira na Unión Europea en aves domésticas. Malasia peninsular anuncia o control 
do brote de H5N1 en polos en xaneiro do 2005, pero volve a detectar a infección en febreiro do 2006. 
China informa da morte de 6345 aves migratorias mortas en abril do 2005 no lago Qinghai. Mongolia 
informa da morte de 89 aves migratorias en dous lagos debido a H5N1. Informase de infeccións por H5N1 
en aves migratorias (sobre todo cisnes) sucesivamente en Croacia, Kuwait, Azerbaijan, Bulgaria, Grecia, 
Italia, Eslovenia, Iran, Austria, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Suiza, 
Serbia-Montenegro, Polonia, Dinamarca e Suecia. Informase da infección de aves exóticas nunha 
importación a Taiwan dende China continental, e nun loro importado ó Reino Unido que morre na 
cuarentena. Casos letais de infección por H5N1 en mamíferos danse en tres civetas (Viverridae) criadas 
en cautividade en Vietnam, dous gatos domésticos e unha garduña silvestre (Martes foina) en Alemania. 
Tres casos non letais de H5N1 en gatos en Austria.  
Informes sucesivos de persoas afectadas en Vietnam fan deste pais o máis afectado, cun total de 65 
casos, 21 dos cales foron letais. Camboia informa o seus primeiros casos en humáns, un total de cinco, 
todos letais. Turquía informa de ata 12 casos dende xaneiro do 2006, cun total de 6 mortes. Indonesia 
informa dun total de 25 casos, 18 dos cales son fatais. China informa de 12 casos (8 letais), moitos deles 
en áreas nas que non foran detecados brotes en polos. Azerbaijan informa de 7 casos, 5 letais. Irak 
informa de dous casos letais. En Tailandia verificanse 5 novos casos, con dúas mortes. 
 

3.6.4 Caracterización do risco 

3.6.4.1.- Situación actual 

A capacidade de infección directa ó ser humán detectada ata ó momento incluso por cepas H5N1 é moi 
baixa, e débese destacar o elevado número de casos totais de infección detectados en aves no suleste 
asiático, fronte o relativamente baixo número de persoas infectadas, incluso con medios de protección 
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moi pobres por parte dos operarios de sacrificio de aves (MAPA, 2006a). Ainda así, debe considerarse a 
potencialidade do risco de dispersión dista patoxenia, fundamentalmente debido as súas dúas 
consecuencias máis destacables: o perigo dos brotes de gripe aviar en humáns, e as consecuencias dos 
brotes epidémicos en aves de corral.  

Perigo de brotes de gripe aviar para humáns. 

A repercusión das infeccións en humáns con virus da gripe aviar e doble (OMS, 2006): En primeiro lugar 
existe un risco de infección directa polo paso de aves de corral a persoas (a infección de persoa a 
persoa non está aínda demostrada), dando lugar a unha enfermidade moi grave. A maior patoxenicidade 
nos virus que cruzaron a barreira interespecífica foi evidenciada no H5N1. A diferencia das gripes 
estacionais, a afección causada polo H5N1 segue unha evolución clínica inusitadamente agresiva, cun 
rápido deterioro do paciente e unha elevada taxa de mortalidade. Son comúns a neumonía viral primaria 
e a insuficiencia multiorgánica. No brote actual morreron máis da metade das persoas infectadas, 
dándose a maior parte dos casos en nenos e adultos xoves previamente sans. 
En segundo lugar, e máis perigoso, pode ocorrer que o virus adopte por mutación unha forma 
superinfecciosa para o ser humán que se transmita fácilmente entre persoas. Unha transformación 
deste tipo podería supoñer o inicio de un brote mundial, ou pandemia. As posibilidades de mutación 
poden ocorrer ó traveso de dous mecanismos fundamentais:  

• A redistribución do material xenético por intercambio entre virus humáns e aviares que 
contaminen simultáneamente a unha persoa ou un animal susceptible (p.ex., gando porcino). 
Daría lugar a un virus pandémico plenamente transmisible, cun aumento súbito no número de 
casos e unha propagación explosiva debida á total ausencia de inmunidade. A recente 
reconstrucción do virus da “Gripe Española” de 1918, causada pola cepa H1N1, e que causou a 
morte de entre 20 e 50 millóns de persoas, demostra que proven dunha mutación similar á 
descrita (Taubenberger et al., 2005; Tumpey et al., 2005). 

• Un proceso gradual de mutación adaptativa, a través do cal a capacidade do virus para 
fixarse a células humanas aumenta coas sucesivas infeccións. O resultado sería a aparición de 
pequenos grupos de humáns afectados, con algún indicio de transmisión entre persoas, e daría 
lugar á adopción de medidas de defensa.  

Consecuencias de brotes epidémicos en aves domésticas 

As consecuencias dun brote de gripe aviar altamente patoxénico pode ter consecuencias devastadoras a 
nivel económico, en canto á producción avícola. Unha vez expandido, o control do brote pode resultar 
extraordinariamente dificil, como está demostrando a actual situación de endemia e epizootia da cepa 
H5N1 en países do suleste asiático. De feito, o brote actual, comezado no ano 2003, está considerado o 
máis extenso e grave coñecido, e teñense sacrificado máis de 140 millóns de aves.  
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Dispersión do virus por aves migratorias 

A capacidade das aves silvestres para servir de reservorio para o virus da gripe aviar ó longo do mundo e 
coñecida dende hai tempo (FAO, 2006). Probouse ademáis que as aves silvestres poden introducir novos 
segmentos xenéticos de gripe nunha poboación, que cando se combinan con virus existentes poden dal 
lugar a un novo virus con diferentes características antixénicas. Asimesmo, os virus de gripe presentan 
boa dispersión en auga, e certas especies de anátidas son capaces de transportar virus sen mostrar 
ningún síntoma clínico da enfermidade.  
Aínda que inicialmente un sector da comunidade científica mantivose escéptica sobre o papel das rutas 
migratorias de aves silvestres na dispersión do actual brote, arguindo que as aves infectadas non serían 
capaces de completar as súas rutas migratorias, no momento presente este tipo de dispersión é 
considerada unha posibilidade real, inda que non a única ou a máis determinante (Normile, 2005; Sims et 
al., 2005; Normile, 2006). Malia o elevado grado de superposición entre rutas migratorias, (ver figura 
3.6-1), a súa disposición norte-sul xunto coa falla de información sobre as posibles especies implicadas 
impediría facer unha asociación directa entre as rutas e a dispersión da enfermedade dende o suleste 
asiático e a Europa Occidental (FAO, 2005). 

 
Figura 3.6-1: Rutas de aves migratorias e brotes de gripe aviar (H5N1) no periodo xaneiro – agosto 
2005. (Fonte: FAO, 2005) 

 
Pese a tal feito, e aconsellable adoptar medidas de prevención do contacto entre aves migratorias e 
domésticas, para minimizar o risco de contaxio no gando avícola e indirectamente ó home.  

Índice de Risco Pandémico 

Dende unha perspectiva global, e atendendo a posibilidade futura de ocorrencia dunha pandemia, 
España foi caracterizada no mapa de Mapplecroft de Índice de Risco Pandémico (Pandemic Risk Index, 
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PRI) como de “risco alto” (PRI=3,27 nunha escala de 0 a 10, sendo o 0 o maior risco) (Mapplecroft Maps, 
2006). Iste índice está calculado a partir de tres compoñentes medidos nunha escala similar á do PRI 
global: risco de emerxencia de brote pandémico (2,97 en España), ponderado un 30 % para o cálculo do 
índice global; risco de dispersión ó pais e dentro do mesmo (3,11 en España), ponderado un 30 %; e 
capacidade para a contención do risco (6,57 en España), ponderado o 40 %. A pesares desta 
caracterización, debe terse en conta que a dispersión do virus ata o momento é mínima, e que o perigo 
de risco pandémico baséase en que se cumpra a hipótesis de mutación do virus nas condicións arriba 
descritas. Nembargantes, para minimizar no posible o risco de transmisión directa do virus, o cal tamén 
inflúe na posible evolución do mesmo ata estados de máxima virulencia, é precisa a adopción de medidas 
cautelares coma as que se describen no correspondente apartado.  
 

3.6.5 Metodoloxía de análise 

 
A metodoloxía de análise do risco limítase localización de aqueles  lugares onde, por ser un lugar de paso 
ou cría de aves migratorias, poden ser fonte potencial de risco. Na imaxe 7.3-2, incluida no manual 

técnico do procedemento operativo no caso de emergencia por gripe aviar, móstranse as zonas máis 
probables nas que poden aparecer ditas aves. Aínda así, a determinación de zonas concretas é moi 
complicada, debendo a metodoloxía para facer fronte o risco, no estado actual de dispersión da 
enfermidade, basearse nos protocolos de recollida de animais mortos e prevención da contaminación 
descritos no mencionado manual.  
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3.7.1 PAM ante o risco de incendio forestal 

 
Os incendios forestais supoñen un dos riscos principais con potencial desenvolvemento en áreas rurais, 
cunha elevada capacidade de afección sobre asentamentos humanos ubicados no medio rural, un 
elevado risco para os operarios encargados da prevención e extinción do incendio, e unha ameaza para o 
desenvolvemento das zonas rurais, debido a súa incidencia sobre a economía forestal, e ó notable 
impacto medioambiental. Asimesmo, o Concello de Lugo inclúese entre aqueles nos que é necesario 
facer un Plan de Actuación Municipal ante o risco de incendio forestal.  
Polo tanto, a análise do risco ante incendios forestais no Concello de Lugo, e asimesmo a descripción dos 
procedementos operativos para facer fronte o mesmo, atópanse desenvolvidos no Plan de Actuación 
Municipal ante o Risco de Incendio Forestal, incluído no Anexo 7.7 niste PEMU-Lugo. 
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3.8.1 PAM ante o risco de incendio forestal 

 
A implicación de zonas habitadas é un dos riscos máis salientables entre os ligados ó incendio forestal. A 
interface entre as zonas habitadas (núcleos rurais, urbanizacións, ou zonas suburbanas), coas áreas de 
monte ou terreos forestais, poden dar lugar a un risco de incendio característicamente bidireccional. 
Asimesmo, o Concello de Lugo inclúese entre aqueles nos que é necesario facer un Plan de Actuación 
Municipal ante o risco de incendio forestal.  
Polo tanto, a análise do risco ante incendios de interface no Concello de Lugo, e asimesmo a descripción 
dos procedementos operativos para facer fronte o mesmo, atópanse desenvolvidos no Plan de Actuación 
Municipal ante o Risco de Incendio Forestal, incluído no Anexo 7.7 niste PEMU-Lugo.  
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3.9.- INCENDIO URBÁN



ANÁLISE DE RISCOS  Incendio urbán 
 

2 Primeira revisión 15/07/2006 

 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE DE RISCOS  Incendio urbán 
 

1 Primeira revisión 15/07/2006 

3.9.1 Antecedentes e xustificación 

 
Os incendios sitúanse entre os riscos de maior gravidade entre os existentes nas zonas urbanas e 
industriais. O desenvolvemento dun incendio da lugar á destrucción de vivendas, edificacións e 
instalacións, así como dos bens e enseres asociadoas as mesmas, e sobre todo, pon en perigo a vida ou 
a integridade física de habitantes e membros dos grupos de intervención. Como se analizará 
posteriormente en detalle, no periodo 2004-2005 os bombeiros de Lugo atenderon un total de 243 saídas 
relacionadas co incendio urbán, constituindo o 24 % das súas intervencións, e o tipo máis frecuente.  
Nunha clasificación xenérica, pódense diferenciar dentro dos incendios urbáns entre incendios 

poblacionais, e incendios de actividade. Os primeiros prodúcense nas vivendas debido fundamentalmente 
a accidentes domésticos, fallos en instalacións ou aparatos eléctricos, etc. Os últimos son os que se 
producen en establecementos ou instalacions que, polo almacenamento ou utilización de materiais 
inflamables en relación cas  actividades desenvolvidas nos mesmos, poden dar lugar ó inicio e/ou 
propagación de incendios. En ámbolos dous casos, o desenvolvemento diste tipo de sucesos supoñen un 
perigo para as persoas e os bens materiais onde teñen lugar, e os seus arredores. Por esta razón, as 
actuacións dos grupos de intervención teñen que ser rápidas e precisas, para evitar na medida do posible 
danos de gravidade.  
A normativa actual establece unha serie de condicións para a edificación co fin de minimiza-las 
posibilidades de iniciación e propagación de incendio nas edificacións, tanto poblacionais como 
relacionadas con actividades. Así, no Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DBSI), do 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, establécense as 
esixencias básicas na edificación no canto a propagación interior e exterior do lume nas edificacións, a 
evacuación dos ocupantes, as instalacións de protección contra incendios, e a intervención de bombeiros. 
O Código Técnico deroga a anterior Norma Básica de Edificación, de Condicións de Protección contra 
Incendios, de 1996, na que asimesmo establecíanse as condicións de seguridade para os incendios. Por 
outra parte, o Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, aprobado por 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de decembro, establece e define os requisitos que deben satisfacer e as 
condicións que deben cumpli-los establecementos e instalacións de uso industrial para a súa seguridade 
no caso de incendio. Oriéntase tanto á prevenir a aparición de incendios como a dar, no caso de 
producirse incendios, a resposta adecuada para limita-la súa propagación e posibilita-la extinción. As 
condicións establecidas nestas dúas normativas foron tomadas como referencia, xunto con datos 
poblacionais e de edificación, para a análise do risco de incendio urbán no municipio de Lugo. 
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3.9.2 Análise das estatísticas de incendio urbán 

 
A incidencia actual dos incendios urbáns no municipio de Lugo foi analizada a través dos datos recollidos 
polo Servicio Municipal de Bombeiros de Lugo nos anos 2004 e 2005. As estatísticas inclúen os tipos de 
intervención realizados polos bombeiros, permitindo detectar a importancia relativa do incendio urbán 
entre as actuacións xerais do servicio, así como as principais características dos incendios ocorridos.  
O total de intervencións realizadas polo servicio municipal de bombeiros foi de 482 no ano 2004, e de 541 
no ano 2005. 
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Gráfico 3.9-1: Nº total de intervención nos anos 2004 e 2005 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Servicio Municipal de Bombeiros 

 
O tipo de intervencións realizadas por este servicio pódense clasificar en 13 tipos, tal como se mostra na 
seguinte táboa, na que se diferencia entre os anos 2004 e 2005, e o número de intervencións para cada 
clase: 

Táboa 3.9-1: Nº de intervencións segundo a tipoloxía 

Tipo de actuacións 2004 2005 

Incendio urbano 111 132 

Incendio forestal 9 19 

Accidentes estradas 17 41 

Inundacións 21 16 

Rescate persoas 39 18 

Acceso vivendas 4 10 

Limpeza calzada 96 101 

Temporais 33 5 



ANÁLISE DE RISCOS  Incendio urbán 
 

3 Primeira revisión 15/07/2006 

Mobiliario urbano 33 42 

Prevención 31 31 

Fuga de gas 11 11 

Cursos 12 9 

Outros 98 91 

Total Actuacións 482 526 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Servicio Municipal de Bombeiros 
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Gráfico 3.9-2: Nº de intervención segundo a tipoloxía nos anos 2004 e 2005 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Servicio Municipal de Bombeiros 

 
A porcentaxe que representan as intervencións por incendios urbano con respecto ó total e dun 23% para 
o ano 2004 e do 25% para o ano 2005. Este tipo de actuacións xunto coa limpeza de calzada (arredor do 
19% nos dous anos) son as máis realizadas polos bombeiros no municipio de Lugo. As seguintes 
intervencións en importancia son as denominadas coma "outros", que na maioría implican a retirada 
preventiva de elementos de edificación (fachadas, cornisas, teitos) susceptibles de ocasionar danos por 
derrubamento, rescates de animais, e outras actuacións nas que poden ser útiles os medios de acceso 
ou extinción dos bombeiros. As actuacións en incendio foretal limítanse ós casos nos que poden resultar 
afectadas vivendas habitadas ou as súas edificacións anexas, e nos dous anos contibuíron cun 2,78 % ó 
total de intervencións.  
En canto ó tipo de incendios ocorridos, tan só un 6,5 % dos incendios son de actividade, cunha cantidade 
similar nos dous anos ( 8 dos 111 ocorridos en 2004, e 8 dos 132 ocorridos en 2005). As intervencións en 
incendios poboacionais inclúen diferentes tipos de eventos, que se resumen na seguinte táboa: 
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Táboa 3.9-2: Nº de intervencións por incendio poboacional 

Incendios poboacionais 2004 2005 

Vivendas 55 53 

Vivendas abandonadas 5 3 

Oficinas 1 3 

Garaxes 3 3 

Vehículos 15 14 

Contenedores 18 37 

Falsas alarmas 2 5 

Outros 15 28 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Servicio Municipal de Bombeiros 

 
Os incendios máis frecuentes son incendios en vivendas, na maior parte dos casos asociados a 
descoidos nas cociñas, seguidos dos incendios que afectan ó mobiliario urbano como os contenedores e 
papeleiras. En terceiro lugar encóntranse as intervencións para sufocar incendios en vehículos. En canto 
as datas máis probables de que sucedan este tipo de eventos, á vista do gráfico, pódese afirmar que 
entre os meses de xuño e setembro o número de sucesos é maior.  
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Gráfico 3.9-3: Nº de intervención segundo a tipoloxía nos anos 2004 e 2005 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Servicio Municipal de Bombeiros 

 
O número de operativos que interveñen nos incendios varía dependendo do tipo de actuación. No caso 
de incendios en vivendas o número habitual de efectivos é de 4. En caso de incendios en naves ou 
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garaxes entre 6 e 7 efectivos se desprazan ó lugar dos sinistros. En caso de incendios en mobiliario 
urbano entre 2 ou 3.  
Os bombeiros actuaron noutros municipio próximos nun total de 29 ocasións no ano 2004 e de 28 
ocasións no ano 2005. A principal causa pola que tiveron que acudir é por accidentes de carreteira 
seguido dos incendios urbanos. A seguinte táboa mostra as intervencións realizadas fora do municipio: 
 

Táboa 3.9-3: Nº de intervencións por incendio urbano noutros municipios 

Municipio Intervencións 2004 Intervencións 2005 

Begonte 1 - 

Castro de Rei 1 2 

Friol - 1 
Guntín 2 1 

O Corgo 1 - 

O Páramo - 1 
Outeiro de Rei 3 1 

Rábade - 1 

Sarria - 1 

Vilalba - 1 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Servicio Municipal de Bombeiros 

 

 
Figura 3.9-1: Outros municipio nos que interviñeron os bombeiros por incendio urbano. Fonte: Elaboración propia a 

partir de datos do Servicio Municipal de Bombeiros. 
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3.9.3 Análise do risco de incendio poboacional 

 

3.9.3.1.- Introducción 

Defínese o incendio poboacional como aquel risco que se deriva do desenrolo da vida normal e 
actividade da poboación. Segundo as estatísticas analizadas o comezo deste capítulo, o tipo de incendios 
poboacionais máis frecuentes no municipio foron debidos a descoidos nas cociñas e chemineas que foron 
rapidamente sufocados. Sen embargo, nun sinistro deste tipo é necesario ter en conta unha serie de 
aspectos como son a localización e o entorno que, por unha banda determinaran, a maior vulnerabilidade 
en caso de producirse o sinistro, e por outra banda a maior ou menor facilidade nas labores de extinción. 
Tendo isto en conta a análise do risco espacial de incendio poboacional realizouse mediante a análise da 
seguinte información: 

• Vulnerabilidade dos edificios en función da súas características constructivas 

• Vulnerabilidade en función da densidade de poboación da área urbana 
Outro tipo de áreas vulnerables, como edificacións nos que pode existir unha concentración elevada de 
xente (auditorios, cines, hoteis, residencias de estudantes, etc.), ou nas que ademáis a poboación é 
especialmente vulnerable (hospitais, residencias de anciáns, colexios, garderías, etc.) analízanse de 
forma aparte no capítulo 3.12. 

3.9.3.2.- Análise espacial do risco de incendio poboacional 

Características constructivas dos edificios 

Ante a carencia de datos fiables de idade dos edificios, que sería unha das variables máis salientables 
para a análise da vulnerabilidade fronte ó incendio, a variable única empregada en cando á edificación e 
as súas características son as alturas dos edificios. Para elo, partiuse do Plano Parcelario de Catastro 
Urbano a escala 1:1000 proporcionado pola Xerencia Territorial de Catastro de Lugo (2004) en formato 
dixital. A información contida na base de datos asociada á cartografía inclúe a disposición en niveis de 
edificación, diferenciando baixos, alturas, áticos, etc. A información depúrase, diferenciando as alturas 
netas (excluindo solares, sótanos, áticos e outros elementos), co fin de obter unha cifra que se poda 
considerar no cálculo espacial de alturas de evacuación (entendendo como tal a diferencia de cotas de 
evacuación entre a de orixe e de saída do edificio). 
As alturas de referencia para a seguridade contra incendios referiranse á capacidade de evacuación e 
loita contra incendios dos medios existentes no municipio, debido á proporcionalidade inversa entre altura 
de edificios e dificultade de extinción e evacuación. O Servicio Municipal de Bombeiros conta cunha 
autescaleira e un autobrazo como vehículos de acceso ós edificios. A primeira, permite o acceso ata un 
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decimo piso e o segundo ata un sexto. Segundo este tipo de información, consideraranse aqueles 
edificios máis vulnerables os que a presenten máis de 6 alturas.  
Ademáis da cuantificación simple das alturas dos edificios, realizouse unha zonificación das áreas da 
capital nas que existe unha maior concentración de edificios vulnerables pola súa altura. O proceso de 
análise implicou a utilización do software ArcGIS para a a selección das edificacións cunha altura superior 
a 6 pisos. Coñecendo o número destas,  e a superficie total dun rectángulo envolvente que as incluira, 
procedeuse ó calculo da distancia media ó veciño máis próximo (D), que responde á seguinte expresión 
(Gámir-Orueta et al., 1999): 

1

2
D

n
A

=

 
D = Distancia media ó veciño máis próximo 
n = Numero de edificacións de altura superior a 6 pisos 
A = Superficie de referencia na que se atopan as edificacións de altura superior a 6 pisos 

 
A distancia media ó veciño máis próximo supón a distancia media teórica no caso de que se distribuísen 
aleatoriamente as vivendas na superficie de referencia considerada. Polo tanto, cando as vivendas se 
atopen a unha distancia inferior a D, pódese considerar que experimentan unha tendencia non aleatoria ó 
agrupamento. Esto permite clasificar as zonas nas que as vivendas están a distancias inferiores a D 
como zonas de agrupamento de vivendas vulnerables en función da súa altura. O cálculo de D, para un 
número final de vivendas de 1660, e unha superficie total de referencia de 11.482.400 m2, da un valor de 
42 metros. Entón, a partir de cada vivenda das consideradas no cálculo, xenérase unha área de influencia 
de 42 metros. A unión destas áreas de influencia, cando inclúe un número igual ou superior a tres 
vivendas non seu interior, considerase un área de agrupamento de vivendas tendentes á vulnerabilidade 
pola altura. O resultado pode verse no plano 4.15.  

Densidade de poboación urbá 

Os datos de poboación urbá proceden das estatísticas de poboación por rúas do concello, baseadas no 
padrón municipal de habitantes, referido ó 7 de febreiro de 2006. Co fin de realizar unha estimación 
espacial da distribución da poboación, realizouse unha homoxeneización dos datos de poboación, 
referindo ós mesmos ó número de habitantes por metro lineal de rúa. A partir desta información, óbtívose 
un mapa raster mediante unha metodoloxía de interpolación a partir de datos puntuais. A metodoloxía 
emprega un sistema kernel, mediante o cal cada píxel colle o valor dos puntos circundantes nun radio 
previamente establecido, e resúmeo pola superficie considerada no cálculo. O kernel pondera cun maior 
valor os puntos máis cercanos ó pixel, obténdose un efecto de suavizado nos resultados. Esta 
metodoloxía non conserva a proporcionalidade de poboación no reparto por píxeles (non é de tipo 
picnofiláctico), polo que a distribución da poboación non se mostra en valores absolutos, senon relativos. 
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En consecuencia, a clasificación da densidade preséntase en cinco clases: moi baixa, baixa, media, alta e 
moi alta (Ver plano 3.3) 
 

3.9.3.3.- Resultados e conclusións 

A superposición da cartografía xerada seguindo a metodoloxía exposta nos dous epígrafes anteriores 
permitirá determinar aquelas zonas do municipio onde en caso de producirse un incendio o risco será 
maior. Os resultados dista superposición das zonas vulnerables por altura de edificación, e as zonas 
vulnerables por densidade de poboación móstrase no  plano 4.15. Segundo ditos resultados, e a partir da 
análise desenvolvida, pódense establecer como zonas con maior risco en caso de incendio, as anexas ós 
eixos formados pola Avenida das Fontiñas, a rúa San Roque, e a Avenida das Américas. Tratase de rúas 
de gran actividade comercial, tráfico e poboación. No caso da Avenida das Fontiñas concentra moita 
poboación e gran parte dos edificios de maior altura. A Avenida das Américas aparte dos factores antes 
mencionados é unha rúa de acceso á cidade, San Roque da acceso ó centro da cidade dende a súa zona 
sur.  
A información desenvolvida na análise é aconsellable para o seu emprego en: 

• Maior control dos medios externos ó Parque de Bombeiros como son os hidrantes (ver tamén 

plano 3.7, "rede de abastecemento de augas"), co fin de controlar o seu correcto funcionamento, 
ou estuda-la creación de novas bocas de incendio no caso de ser insuficientes. 

• Evaluación in-situ da capacidade de acceso dos vehículos dos que dispón o Servicio de 

Bombeiros a estas zonas, como son anchuras de vía, e radios mínimos de viraxe. 

• Determinación das rutas máis adecuadas dende o Parque de Bombeiros e estas zonas 

establecidas de risco, co apoio dos mapas de isocronas (ver plano 3.15, "Isocronas bombeiros") 
e as capacidades SIX de análise de redes. 

 

3.9.4 Incendio de actividade 

 

3.9.4.1.- Introducción 

Defínese o incendio de actividade e aquel que afecta ó desenrolo de  actividades comerciais, industriais e 
de almacenamento. Para a definición das áreas de risco por incendio de actividade, ademáis dos factores 
de densidade poboacional e altura de edificación considerados anteriormente no incendio de actividade, 
tívose en conta a localización de actividades que, no caso de incendio, poideran dar lugar a un maior 
risco debido ó almacenamento de materiais inflamables. As condicións que se considera fan perigosa 
unha actividade con respecto ó incendio urbán son:  
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• O tipo de actividade á que se adiquen, en función da carga de lume dos productos que almacene 

• A superficie do local onde se desenvolve a actividade 

En función destes dous factores, desenvolvese unha análise espacial que permite a zonificación das 
áreas de maior perigosidade no caso de incendio de actividade. 

3.9.4.2.- Análise espacial do risco de incendio de actividade 

Localización de actividades con almacenamento potencial de productos inflamables 
A localización de actividades con perigosidade potencial de incendio de actividade baséase no suposto 
da existencia de sustancias inflamables almacendas en locais relacionados coa venda maiorista e 
minorista, ou a expedición deste tipo de productos. A selección do tipo de actividades con potencial 
almacenamento de sustancias inflamables baséase na normativa vixente, concretamente nas listadas nos 
anexos das seguintes figuras: 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por le que se aprueba el Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas: O presente regulamento de obrigatoria observancia 
en todo o territorio nacional, ten por obxecto evitar que as instalacións, establecementos, 
actividades, industrias e almacenes de calquera natureza produzan incomodidades, alteren as 
condicións normais de salubridade e hixiene do medio ambiente e impliquen riscos graves para 
as persoas e os bens. (Anexo 1: Nomenclator anejo a la Reglamentación de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas) 

• Real Decreto 2264/2004, de 3 de deciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales: Este regulamento ten por obxecto 
conseguir un grado suficiente de seguridade en caso de incendio nos establecementos e 
instalacións de uso industrial. (Anexo I: Caracterización de los establecimientos industriales en 

relación con la seguridad contra los incendios; Tabla 1.2: Valores de densidad de carga de fuego 

de diversos procesos industriales, de almacenamiento de productos y riesgo de activación 

asociado). 
A selección dos locais comerciais que cumplan as características previamente mencionadas, faise 

a partir do listado de empresas dadas de alta en Lugo no Imposto de Activides Económicas (IAE), ata o 
31 de decembro do ano 2004. Destas actividades selecciónanse aquelas que, de acordo coa normativa 
anteriormente mencionada, presentan perigo en caso de producirse un incendio, tendo en conta dous 
factores: 

• Densidade media de carga de lume  

• Risco de activación asociado 

Ambo-los dous factores presentan valores medios tabulados no Anexo II na Tabla 1.2 do  Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2004), establecéndose os seguintes niveles para cada factor:  
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Táboa 3.9-4: Niveis de risco segundo a carga de lume para a actividade 

Niveles de risco Carga de lume  (Mcal/m2) (Qp) 
1 <100 Baixo 
2 100-200 
3 200-300 
4 300-400 

Medio 

5 400-800 
6 800-1600 
7 1600-3200 

Alto 

8 >3200 

Fonte: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

 

Táboa 2.3-1: Niveis de risco segundo a o risco de activación 

Niveles de risco Risco de activación (Ra) 

Alto 3 
Medio 1,5 

Baixo 1 

Fonte: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

Tendo en conta o anterior, consideráronse como actividades perigosas tódalas que a carga de lume (Qp) 
supere o valor de 600 Mcal/m2 e o risco de activación (Ra) sexa superior ou igual a 2.   

Localización de actividades en función da superficie 

Por outra parte, para a diferenciación de locais con potencial risco de incendio por actividade en función 
da súa superficie, realizouse unha  filtraxe onde se seleccionan os inmobles ubicados en baixos e 
entresolos (ubicación permitida para o desenrolo das actividades de almacenamento e fabricación) cunha 
superficie superior a 500 m2. Esta superficie e a máxima permitida para os seguintes tipo de 
establecementos segundo o Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales (Real Decreto 2667/2004, de 3 de decembro): 

• Establecementos industriais que ocupen parcialmente un edificio que teñan  outros 

establecementos de uso industrial ou doutros usos.  

• Establecementos industriais que ocupan totalmente un edificio que está adozado a outro ou 

outros edificios, o a unha distancia igual o inferior a tres metros de outro ou outros edificios. 
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Asimesmo, é a superficie mínima para diferenciar un sector de incendio en locais comerciais, segundo o 
Documento Básico de Seguridade en caso de Incendio do Código Técnico da Edificación (Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzal). A selección dos locais con tales superficie faise a partir dos listados relativos 
ó Imposto de Bens Inmobles (IBI) de Lugo, actualizados ó ano 2005. 
Durante todo o proceso de análise no que se empregaron materiais procedentes do IAE e do IBI, 
preservouse a privacidade dos datos persoais. 

Localización final de actividades con perigosidade potencial para o incendio 

As condicións finais que deben cumplir os locais para seren considerados como de alto risco potencial no 
caso de incendio de actividade son, polo tanto: 

• Superficie > 500 m2 

• Qp > 600 mcal/m2 

• Ra > 2 

A localización espacial das actividades fíxose mediante o cruce entre as informacións 
seleccionadas por actividade e por superficie, utilizando como elemento de unión a dirección postal 
(Código INE da rúa + número de portal) na que se desenvolven as devanditas actividades.  

Caracterización espacial do risco de incendio de actividade 

Unha vez localizadas espacialmente as actividades que poden presentar un maior perigo en caso de  
incendio, determináronse as áreas da cidade que presentarán maior risco debido a presencia destas 
actividades potencialmente perigosas. Para elo realizouse no SIX unha análise de vecindade en función 
da carga de lume de cada actividade. Este análise de vecindade consistiu na realización dun mapa de 
densidade, seguindo unha metodoloxía similar á exposta no apartado 3.9.3..2, pero facendo unha 
corrección en función das unidades. Dado que esta vez os datos nos que se baseou a análise son 
Mcal/m2, fixéronse as correccións pertinentes respecto ó tamaño de pixel, para obter finalmente un mapa 
de tendencia no que cada cela tiña o valor de densidade de carga de lume en Mcal/m2, calculado para un 
radio de búsqueda de 150m. Para calcula-las zonas de maior concentración de carga de lume, realizouse 
un cálculo de vecindade a través de estatística espacial. Obtívose un mapa raster no cal cada cela tiña o 
valor da suma, para unha vecindade de 7x7 celas, do valor de carga de lume. Os valores resultantes 
reclasificáronse en función dos tres niveis establecidos na Táboa 2.3-1, dividíndose a superficie urbana 
de Lugo en risco alto, medio e baixo. (Ver Plano 4.16). 
 

3.9.4.3.- Resultados e conclusións 

Tendo en conta os resultados, mostrados cartográficamente no plano 4.16, pódese concluir que as dúas 
zonas que presentan un maior risco, debido a concentración de locais onde se levan a cabo actividades 
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comerciais potencialmente perigosas en caso de iniciarse un incendio son o centro da cidade e 
determinadas zonas anexas á Avenida da Coruña. Isto é debido á alta concentración de locais comerciais 
na zona, especialmente aqueles dedicados ó subsector textil e de droguería, cunha alta vulnerabilidade 
debido ó almacenamento de materiais relacionados con tales actividades.  
O centro da cidade presenta unha serie de aspectos desfavorables unidos a este tipo de risco. Por unha 
banda tratase dunha zona de rúas estreitas o que dificulta a entrada dos medios e a súa 
maniobrabilidade. Por outra banda, os edificios nos que se localizan moitos destes establecementos 
comerciais son de elevada idade de xeito que en caso de iniciarse a súa propagación pode ser elevada 
tanto polo edificio e a edificios colindantes. No caso da Avenida da Coruña tratase dunha rúa de gran 
transito viario, xa que se trata dunha rúa de acceso á cidade o que dificultaría en certa medida o acceso 
dos medios de extinción, sen embargo a cercanía do Parque de Bombeiros axuda a paliar esta 
deficiencia.    
Como xa se destacaba na análise do incendio poboacional, a información desenvolvida na análise é 
aconsellable para o seu emprego no mantemento da calidade dos medios de extinción, na evaluación da 
accesibilidade dos vehículos de urxencias, e na determinación de rutas de acceso adecuadas. 

 
 

3.9.5 Interacción de risco de incendio poboacional e incendio de actividade 

 
Para establecer dun xeito xenérico o risco de incendio urbano na cidade de Lugo, convén facer 

unha interpretación da interacción entre os factores anteriormente analizados. A relación entre a altura 
dos edificios, densidade de poboación e localización de actividades potencialmente perigosas permite 
destacar tres zonas da cidade destacadas (Ver Plano 4.17) nas que o risco xenérico no caso de incendio 
urbán pode ser maior:  

 

• A Avenida da Coruña, concretamente as zonas que rodean o inicio desta rúa.  

• Montero Ríos e as zonas que rodean ó inicio deste rúa. 

• O Centro da Cidade destaca unha pequena mancha localizada presenta un risco elevado.
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3.10.1 Introducción 

 
Entre o 10 e o 15% das mercadorías que se transportan por estrada en España son mercadorías 
perigosas, e destas arredor do 80 % corresponden a gasolina, gasóleo e gases combustibles. Inda que 
con un índice de sinistrabilidade menor ó resto do tráfico, os accidentes nos que se impliquen poden ser 
moito máis graves e de maior alcance. Debido a ista potencialidade de causar danos, e a que o Concello 
de Lugo inclúese entre aqueles nos que é necesario facer un Plan de Actuación Municipal ó respecto, 
inclúese niste PEMU-Lugo o Plan de Actuación Municipal en Transporte de Mercadorías perigosas, 
concretamente no seu Anexo 7.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE DE RISCOS Transporte de mercadorías perigosas 
 

2 Primeira revisión 15/07/2006 

 
 
 
 



ANÁLISE DE RISCOS Risco químico 
 

1 Primeira revisión 15/07/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11.- RISCO QUÍMICO



ANÁLISE DE RISCOS Risco químico 
 

2 Primeira revisión 15/07/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE DE RISCOS Risco químico 
 

1 Primeira revisión 15/07/2006 

3.11.1 Introducción 

 
No desenvolvemento das actividades humanas, e especialmente nos procesos industriais, manéxanse 
unha grande cantidade de productos químicos que poden ser nocivos para a saúde das persoas ou para 
o medio ambiente. De producirse un accidente, estas sustancias poden chegar ás augas, ó solo ou 
dispersarse no aire, podendo derivar nunha exposición non controlada ás mesmas da poboación e do 
medio. A posibilidade de que isto se produza definise como risco químico.  
A ausencia de grandes industrias adicadas á producción ou procesamento de sustancias químicas 
minimiza as posibilidades de que se produza un sinistro no que exista un risco químico de gravidade. 
Aínda así, as posibles sinerxias que o almacenamento de determinados productos perigosos pode ter con 
outros riscos, especialmente o de incendio urbán, fai necesaria a localización, por unha parte, das 
posibles fontes de risco, e por outra, das zonas máis vulnerables á poboación. Con este obxectivo, 
considerase de interés a inclusión do risco químico no PEMU-Lugo.  
 

3.11.2 Análise do risco 

 

3.11.2.1.- Identificación das actividades con posible risco químico 

A análise do listado de empresas dadas de alta en Lugo no Imposto de Activides Económicas (IAE), ata o 
31 de decembro do ano 2004. Desta análise conclúese que non existe no municipio de Lugo ningunha 
actividade económica que represente unha ameaza química excepcional e que por tanto requira a 
existencia dun plan de emerxencias exterior, ou figura similar. 

3.11.2.2.- Clasificación  das actividades. 

A clasificación das actividades faise en función da normativa vixente relacionada con substancias 
químicas, substancias perigosas e riscos derivados das actividades económicas. Fundamentalmente, 
RAMINP (Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas ou Perigosas de 1961), e o Real 
Decreto 1254/99, po-lo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes a accidentes graves nos 
que interveñan sustancias perigosas. En función destes, establécense 3 niveis de risco.  

• Risco de 1ª Orde. Serán aqueles establecementos que albergan actividades consideradas como 
“Actividades Perigosas” segundo o RAMINP e/ou figuren no listado de “Sustancias Perigosas” na 
Parte 1 do Anexo 1 do RD 1254/99. Tamén aqueles nos que, de forma xenérica, estimase unha 
acumulación de productos químicos perigosos, por propiedades inflamables, de alta toxicidade, 
etc. (Certas industrias, almacén e distribución de derivados do petróleo, de pinturas e vernices, 
explosivos,  etc.).  
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• Riscos de 2ª Orde: Serán aqueles establecementos nos que se estima unha acumulación 
significativa de productos considerados perigosos, pero que se atopan distribuídos en envases 
pequenos ou compartimentados, normalmente por ser establecementos de distrribución ó 
producto ó público ou a minoristas. Debido a elo, neste apartado tamén figuran as grandes 
superficies comerciais, comercios ó por maior,  e droguerías  entre outras. 

• Riscos de 3ª Orde: Serán aqueles establecementos nos que é previsible que existan productos 
tóxicos e nocivos, aínda que en menores cantidades. Aquelas outras actividades  que se atopen 
contemplados no RAMINP como actividades Insalubres e Nocivas. Ademais incluiranse outros 
establecementos que se sospeite susceptibles de provocar algún tipo de accidente, derivado do 
tipo de materias que utiliza ou almacena, ou agravar as consecuencias de accidentes doutra 
natureza distinta á química, nos que se vexan implicados.  

Por outro lado, e partindo relación directa entre peligrosidade do producto e volume almacenado, 
seleccionáronse aqueles establecementos cunha superficie maior de 500 m2, seguindo o procedemento 
xa descrito no apartado 3.9.3.2.  
Os locais que cumplan simultáneamente as condicións de risco potencial de orde 1, 2 ou 3, e de 
superficie superior a 500 m2, serán pois considerados como potencialmente perigosos para o risco 
químico.  
 

3.11.2.3.- Localización espacial das actividades 

Os establecementos previamente identificados como potencialmente perigosos localízanse 
espacialmente de forma idéntica á empregada para as actividades con risco potencial de incendio urbán, 
descrita no apartado 3.9.3.2. O resultado final é un mapa dixital no que cada establecemento con risco 
potencial é identificado espacialmente por un punto.  

Análise espacial 

Este proceso ten como misión analizar a posible incidencia do risco sobre a poboación (aspecto 
fundamental na cuantificación dos riscos). Trata de estimar de forma relativa as áreas nas que a 
poboación poderíase ver máis afectada, baseándose en factores espaciais, e establecendo finalmente 
unha zonificación en consecuencia cos resultados.  

Determinación das zonas de seguridade das actividades 

Nun primeiro paso estímase que vai existir unha zona de seguridade en torno ó establecemento no que 
se desenvolven as actividades perigosas, na que se poderían manifestar os efectos nocivos da 
substancia ou composto, e así supoñer un perigo para as persoas en caso de accidente. Tendo esto en 
conta,  determínanse as zonas perimetrais nas que se supón que estes efectos nocivos poden ser mais 
acusados. Ante a ausencia de normativa específica a nivel autonómico de distancias mínimas na 
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localización de establecementos con mercadorías perigosas, que se poida empregar como referencia 
para a designación de zonas perimetrais, establecerase unha distancia de seguridade que será tomada 
como referencia para a protección de bens e persoas. As distancias serán función do tipo de risco, do 
seguinte xeito: 

• Para o risco de 1ª Orde: 150 m.  

• Para o risco de 2ª orde: 100 m  

• Para o risco de 3ª orde 50 m.  
O resultado do establecemento de tales zonas de seguridade pode verse no plano 4.17.  

Superposición das áreas de risco por actividade,  poboación e edificacións 

Unha vez definidas as áreas de perigo para cada actividade, superpoñense ditas áreas coa cartografía de 
densidade de poboación urbá, obtida segundo o método descrito no apartado 3.9.3.2., e co e o mapa de 
zonas de agrupamento de vivendas tendentes á vulnerabilidade por altura, descritas no mesmo capítulo. 
Asimesmo, terase en conta a ubicación de edificios singulares ou aqueles cunha especial vulnerabilidade, 
tales coma hospitais, residencias, etc.  

Zonificación do risco 

Como producto da análise descrita nos anteriores apartados, determinanse os puntos críticos onde, en 
caso de emerxencia, deberanse centrar as accións destinadas á protección da poboación fronte o risco 
químico, debido á existencia dunha maior vulnerabilidade. O resultado pode verse no plano 4.17. 
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3.12.1 Introducción 

 
As aglomeracións de persoas en momentos e lugares puntuais supoñen un risco, que varía en función da 
magnitude  da concentración, e as características dos espacio para acollelas, así coma o tipo de 
actividade que da orixe á concentración. 
 Hai que sinalar que as grandes aglomeracións humanas, frecuentemente levan asociadas complicacións 
no tráfico rodado ou problemas de orde público. O risco ven orixinado porque ante unha situación de 
perigo cada individuo tenta fuxir, producíndose así situacións de pánico que poden derivar en oleadas de 
xente,  aplastamentos, afogos, etc. Estes fenómenos froito do pánico poden provocar máis danos que a 
propia situación de perigo que os orixinou. 
Para o presente PEMU distinguíronse 2 tipos de aglomeracións que se describirán nos seguintes 
apartados. 

• En espacios abertos 

• En locais ou lugares confinados. 
 

3.12.2 Aglomeracións en espacios abertos 

 
Este tipo de aglomeracións é frecuente na celebración de romarías e espectáculos lúdico-culturais, como 
poden ser concertos ou actuacións varias. 
A determinación das zonas de maior perigosidade está baseada en datos derivados de experiencias 
anteriores, e estudios da morfoloxía das rúas con maior afluencia de xente, identificando pasos estreitos, 
embudos ou zonas de difícil evacuación. Conforme a esto establecéronse tres categorías de perigosidade 
(risco1, risco2 e risco 3) identificadas no plano 4.18.  
 

3.12.3 Aglomeracións en locais ou lugares confinados 

 
Existen certos locais ou lugares públicos onde, por diversas circunstancias se poden dar cita un número 
elevado de persoas. Derivado deste gran número de persoas, existe un risco asociado. Aínda que os 
locais públicos teñen que cumplir unhas medidas de seguridade mínimas, con saídas de emerxencia e 
plans de emerxencia i evacuación homologados, é conveniente a nivel deste plan, identificar e localizar 
eses lugares ou edificios. 
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3.12.3.1.- Os pavillóns ou estadios deportivos  

Club fluvial 
Pazo dos deportes 
Complexo deportivo As Pedreiras 
Campo de Fútbol  O Polvorín 
Complexo deportivo O Pombal 
Pavillón Municipal dos deportes 
Complexo deportivo Frigsa 
Pavillón municipal de  A Piringalla 
 

3.12.3.2.- Os centros comerciais e mercados 

Centro Comercial As Termas 
Centro Comercial Carrefour 
Praza de abastos de Lugo 
 

3.12.3.3.- Estacións de transporte de viaxeiros 

Estación de autobuses 
Estación de ferrocarril 

3.12.3.4.- Lugares de pública concurrencia 

 Aforo 

Auditorio Gustavo Freire 910 
Palacio Provincial de San Marcos 165 
Edificio Administrativo da  Xunta de Galicia 500 
Edificio Administrativo do Concello - 
Biblioteca Provincial De Lugo 180 
Círculo das Artes 500 
Fundación Caixagalicia 120 
Recinto Feiral - 

3.12.3.5.- Centros sociais 

Centro Social De Fingoi 
Centro Social Lamas De Prado 
Centro Social Da Milagrosa 
Centro Social Sagrado Corazón 
Centro Social "Uxio Novoneera" 
Centro De Dia "As Gándaras" 
Centro De Dia "Antonio Gandoe" 
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3.12.3.6.- Campus Universitario 

Biblioteca Intercentros e Unidade Xestión Académica U.X.A. 
Escola Politécnica Superior 
Facultade de Veterinaria 
Escola de Maxisterio 
Escola Universitaria de Empresariais 
Facultade de Ciencias 
Complexo Enfermería-R. Laborais-Humanidades 
 

3.12.3.7.- Cines 

Multicines Yelmo 
Multicines As Termas 
 

3.12.3.8.- Igrexas 

Consideradas todas as igrexas e capelas do municipio, pola características constructivas, habitualmente 
con unha soa saída e con portas moi pesadas e que abren hacia dentro. 

Capela da Soidade Santa Marta 
Capela de Fingoi Santiago (Saa) 
Capela de San Fiz Capela de San Bieito 
Capela de San Lourenzo Hermida das Virtudes 
Capela de San Roque Capela de San Mamede 
Capela do Carme Sta Mª Madalena (Coeses) 
Igrexa das Gándaras Capela de San Bartolomeu 
Convento de Santo Domingo San Pedro de Soñar 
Convento dos Rr.Pp. Francanos Santalla (Airexe,Esperante) 
Igrexa da Milagrosa Santalla (Cuiña) 
Igrexa de Castelo Santiago (Piúgos) 
Igrexa de Meilán San Pedro de Mera 
Igrexa de Saamasas San Miguel (Bacurin) 
Igrexa de San Antonio Santa Cristina (San Román) 
Igrexa de San Bartolomé San Martiño de Piñeiro 
Igrexa de San Francisco Capela De San Eleuterio 
Igrexa de San Francisco X San Xoan (Pena) 
Igrexa de San Lázaro Santo Andrrés (Counturiz) 
Igrexa de San Lourenzo Santa María (Bóveda) 
Igrexa de Santa María A N San Mamede 
Igrexa do Bon Pastor San Lourenzo (Recimil) 
Igrexa do Sagrado Corazón San Vicente (Coeo) 
Santa Igrexa Catedral Bas San Salvador (Outeiro) 
Santa Marña de Torible Santo Estevo (Camoira) 
Santa María Madalena San Martiðo  (Ombreiro) 
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Santalla (Lamas) San Xillao (Bocamaos) 
San Pedro de Calde Santa María (Alta) 
Santo Matías San Miguel (Orbazai) 
San Xoan do Alto Santa Mª Madalena (Adai) 
San Vicente (O Burgo) San Xoan (Tirimol) 
Capela do Carme San Vicente (Pias) 
San Martiño (Poutomillos) Santa Eulalia (Mazoi) 
Santiago (Progalo) Santa María de Muxa 
Santalla de Bóbeda  San Xoan do Campo 
San Xillao (Vilacha de Meda) Santo Estevo (Benade) 
San Vicente (O Veral) San Vicente (Pedreda) 
San Remixio (Bazar) San Xulian (Rubiás) 
Hermida de San Antón San Pedro (Labio) 
Santa María (Gondar) Santa María (Bascuas) 
Santa María (Teixeiro) San Martiño (Carballido) 
San Pedro de Romeán  
  
 

3.12.3.9.- Aparcamentos 

Dentro deste apartado hai que sinalar o caso concreto dos grandes aparcamentos, parkings públicos, ou 
os ligados a establecementos como o caso dos centros comerciais. É de destacar a perigosidade neste 
tipo de actividade, dada a grande afluencia de vehículos e, as características da propia actividade, que se 
acentúan nos subterráneos, con pasos estreitos, espacios reducidos, saídas difíciles, en rampa e 
habitualmente en curva, etc... 
Este tipo de lugares son críticos no caso de emerxencia, especialmente en incendios. 
 

NOMBRE RÚA TIPO PRAZAS 
Supermercado Champion Montero Rios Subterráneo 60 
Supermercado Autoservicio Dia Montero Rios Baixo - 
Aparcamento Ronda Muralla (Ronda) Baixo 30 
Garaxe Avenida Garcia Abad Baixo 30 
Devesa e Pardo S.L. Camiño Real nº 12-18 118 
Aparcamento Kursal - Lucus, S.L. Nicomedes Pastor Diaz Baixo 39 
Eroski Centre Poeta Cabanillas Baixo - 
Parking Serra  Gañidoira Serra Gañidoira cerra fin de semana 30 
Aparcamento Xeral Serra de Outes cerra fin de semana 30 
Parking Milagrosa Camiño Real lavado e tenda 89 
Supermercado Mercadona Coruña (Avenida) Subterráneo 43 
Supermercado Froiz Coruña (Avenida) 2 plantas 52 
Centro Comercial Carrefour Carretera N-VI, Km 501,6 subt.-700; ext.-220 920 
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Centro Comercial As Termas Avda Infanta Elena superficie - 
Estacionamientos Lucenses S.L. Anxel Fole Superficie -  Subt. 330 
Autoservicio descuento Dia Coruña (Avenida) Baixo - 
Supermercado Lidl Coruña (Avenida) Superficie 57 
Interparking - Hispania, S.A. Constitución (Praza) Subterráneo 212 
Interparking - Hispania, S.A. Santo Domingo (Praza) Subterráneo 225 
Interparking - Hispania, S.A. Ferrol (Praza) Subterráneo 215 
Parking Viana de Castelo Viana do Castelo (Praza) Subterráneo 166 
Aparcamentos Via Romana Ramon e Caxal Superficie 150 
Supermercado Mercadona Carmen (Ronda) Subterráneo 57 
Eroski Centre Xose Novo Freire Subterráneo 50 
Supermercado Mercadona Vila Verde Subterráneo 55 
Puerta de Santiago Muralla (Ronda) Superficie 30 
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3.13.- DESABASTECEMENTO DE AUGA



ANÁLISE DE RISCOS Desabastecemento de auga 
 

2 Primeira revisión 15/07/2006 

 
 
 
 



ANÁLISE DE RISCOS Desabastecemento de auga 
 

1 Primeira revisión 15/07/2006 

3.13.1 Introducción 

 
Entendese por desabastecemento de auga potable a situación de déficit ou insuficiencia de auga potable 
en calquera punto da rede de distribución de augas municipal na cidade de Lugo. Inda que non existen 
antecedentes históricos de problemas graves de desabastecemento, o carácter de primeira necesidade 
da auga, xunto coa vulnerabilidade potencial da infraestructura aconsella o seu tratamento neste 
PEMU-Lugo. 
 

3.13.2 Descrición da rede de distribución e do consumo 

3.13.2.1.- Características da rede de distribución de auga 

Na Estación de Tratamento de auga potable de Lugo, situada na estrada de Ombreiro, realizanse os 
procesos de captación , depuración e bombeo a partir da auga do río Miño. A auga cáptase directamente 
do río, filtrase mediante filtros de area, realizase un tratamento con diversos productos químicos (Cloro 
gas en precloración, carbón activo, sulfato de alúmina, cal, etc...), esterilízase con Cloro e por último 
bombease ata os depósitos de almacenamento ubicados no barrio da Piringalla. A capacidade de 
captación está en torno ós 650 l/seg, e funciona as 24 h do día. 
A infraestructura de almacenamento está constituída por 3 depósitos de 10000 m3, e un de 15000 m3. O 
conxunto destes catro depósitos, con un volume total de 45000 m3, constitúe o punto de abastecemento 
para a rede de distribución da cidade. Neste complexo de almacenamento existe un quinto depósito, 
independente dos anteriores, que vai servir de almacenamento previo ó rebombeo cara o depósito de 
servicio no Ceao, de uns 10000 m3. 
A rede de distribución está constituído por unha extensa rede de conductos subterráneos de diferentes 
seccións. A distribución faise por gravidade,  xa que os depósitos de subministro están máis altos que o 
resto da rede. En algúns edificios de vivendas, existe un sistema de bombeo propio e privado, para 
reforzar a presión e poder servir ós pisos máis altos. 
 
3.13.2.2.- Consumo 
A demanda  media diaria de auga potable á rede, é variable fundamentalmente en función da época do 
ano, presentando valores máximos nos días de máis calor, que corresponden ós meses de xullo e 
agosto. Aínda así, pódese tomar como valor estimativo do consumo medio diario os 30000 m3/día con 
unha variación de 1000 m3.  
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3.13.3 Incidencia dos riscos no desabastecemento 

 
Tendo en conta que a capacidade máxima de almacenamento está en torno ós 55000 m3 e o consumo 
diario en torno ós 30000 m3, conclúese  que as reservas, de manter o consumo normal, só chegarían 
para un día e medio aproximadamente. Por outra banda é posible que se presenten problemas de 
insuficiencia de presión, en zonas altas, ou nos pisos máis altos de edificios que non conten con bombas 
para garantir unha presión mínima. 
Analizando o sistema de abastecemento de auga do municipio, chegouse á conclusión que a parte máis 
vulnerable radica na entrada ó sistema, na Estación de tratamento de auga potable de Lugo.  debido 
fundamentalmente á súa total dependencia do subministro eléctrico por rede como fonte de enerxía, sen 
que exista un sistema alternativo autónomo,  e ó constituir un punto de captación único ubicado no río 
Miño.Tendo en conta esto, todo-los fenómenos que poidan provocar cortes no subministro eléctrico,  ou 
afecten á calidade do río, son unha ameaza para o abastecemento de auga potable en Lugo. 
A continuación se describe a incidencia dos distintos riscos no abastecemento. 

3.13.3.1.- Riscos naturais 

Inundación 

Aínda que a Estación de tratamento de auga potable de Lugo, está na zona inundable, e parte das súas 
instalacións poden chegar a ser invadidas pola auga das crecidas, ata o momento non se rexistrou 
ningunha inundación que comprometera ou fixese perigar as capacidades de captación, de filtrado, 
depuración, ou impulsión da estación. Aínda así, podería haber problemas no caso de sufrir  danos por 
rotura das instalacións ou conduccións, producidos por elementos arrastrados pola forza da auga.   

Seca 

Actualmente, e dende que se construíu a presa diante da Estación de tratamento de auga potable de 

Lugo non se rexistraron problemas de desabastecemento por mor da seca, ou por descenso no caudal do 
río Miño. 

Sismos 

No caso dun sismo de grande magnitude é probable que a rede de distribución quede inhabilitada, polo 
menos nalgún dos seus puntos, basicamente por mor de roturas nas conduccións, que provocarían por 
un lado perda de caudal e polo outro a posible contaminación da auga. Ademais dos danos directos, este 
tipo de desastres poden levar acompañados outros, como o corte no subministro eléctrico, que 
inhabilitaría o sistema, por eliminación da fonte de enerxía. 
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Temporais 

Os temporais en si non supoñen ameaza de forma directa pero si indirecta por mor dos cortes no 
subministro eléctrico.  

Riscos ligados ó frío 

No caso de riscos ligados ó frío poden producirse roturas por conxelación en elementos da rede de 
distribución, sendo unha afección normalmente menor.  
 

3.13.3.2.- Riscos antrópicos 

Risco químico 

A posible interacción do risco químico no desabastecemento é que como consecuencia dalgún accidente 
se producise un verquido importante ó río Miño augas arriba da estación de captación e elevación de 
auga potable de Lugo. Se non existen ou non se dispón de barreiras específicas para ese compoñente 
químico pode inhabilitar  o sistema. Outra posible interacción, é que a consecuencia dalgún accidente se 
vexa danada a rede de distribución nalgún dos seus puntos e se contamine a auga potable.  

Transporte de mercadorías perigosas 

Igual que no caso de risco químico, por verquidos importantes que chegaran á rede fluvial principal, ó río 
Miño augas arriba do punto captación do sistema municipal de augas. 

Incendios 

Non se coñecen interaccións, aparte das localizadas nunha edificación determinada, ou se a propia 
estación de tratamento se vise afectada por un sinistro deste tipo. 
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3.15.- RESUMO DAS AFECCIÓS POTENCIAIS

DOS RISCOS A PERSOAS E LUGARES
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Inundacións 
Afección potencial a edificios (Avenida T=500 años): 121 

Parroquia  Nº edificacións 
Bocamaos (S. Xulian) 3 
Castro (S. Andres) 1 
Cuina (Sta. Eulalia) 1 
Hombreiro (S. Martino) 20 
Lugo (Nucleo urbano)  85 
Meilan (Santiago) 2 
Orbazai (S. Miguel) 3 
Pena (S. Xoan) 5 

 
Vías potencialmente afectadas: LU-234, N-540 / N-640, N-VI, CP-29-04. 
 
Temporais e nevaradas 
A totalidade da poboación do municipio pero especialmente: 
Os residentes da cota 600 metros, e con orientación norte:  Entidades de poboación de San Pedro de 
Arriba (9 habitantes), Monte de meda (70 hab.) Cabanas (9 hab.) e Tuixe (9 hab.), que supoñen un total 
de 97 efectivos poboacionais. 
 
Secas 
A totalidade da poboación municipal 
 
Sismos 
A totalidade da poboación municipal 
 
Incendio forestal e de interface 
Afectados por risco xeral de incendio forestal moi elevado: 
 

Parroquia Poboación
Boveda (Sta.Maria) 563
Hombreiro (S. Martino) 133
Orbazai (S. Miguel) 56
Teixeiro (Sta. Maria) 361
Vilacha de mera (S. Xulian) 101

 
Incendio urbano 
O total da poboación urbana, pero especialmente os que habitan en zonas de risco asociado á altura dos 
edificios, densidade da poboación, e/ou existencia de actividades de maior risco potencial no núcleo 
urbán, estimados aproximadamente en 50.000 hab. Debe considerarse que ista poboación non se vería 
simultáneamente afectada, e que tratase de un risco de probabilidade baixa.  
Transporte de mercadorías perigosas 
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Os efectivos poboacionais en entidades de poboación situadas nas inmediacións de puntos conflictivos 
no relativo ó transporte de mercadorías perigosas ascende a 1075, repartidos entre o núcleo urbán de 
Lugo (481), e as entidades de Xesús de Nazareth (271), Nadela (87), Muxa de Abaixo (210) e San 
Vicente (26). Debe considerarse que ista poboación non se vería simultáneamente afectada, e que 
tratase de un risco de probabilidade baixa. 
 
Risco químico 
O total da poboación urbana, pero especialmente os que habitan en zonas adxacentea ás actividades de 
maior risco potencial no núcleo urbán, estimados aproximadamente en 21.000 hab. Debe considerarse 
que ista poboación non se vería simultáneamente afectada, e que tratase de un risco de probabilidade 
baixa. 
 
Aglomeracións 
A poboación afectada no caso de sinistro asociado a aglomeracións pode ser moi variable en función do 
evento e o lugar onde se produce. Considéranse zonas de risco especial, as rúas Nova, da Cruz, do 
Miño, Bon Xesús, Alférez Provisional e Clérigos, e as prazas da Catedral, de Santa María, e do Cantiño.  
 
Restriccións de servizos públicos 
O total da poboación do municipio, e especialmente a poboación urbana.  
 
Epidemias 
O total da poboación do municipio.  
 


