
 
 

Boletín elaborado o xoves 29 de xaneiro de 2009, ás 11 h. 

 
SITUACIÓN METEOROLÓXICA PREVISTA PARA  OS  DÍAS 29,   30 E 31 DE 

XANEIRO DE 2009 
 

Unha profunda borrasca quedará preto do noroeste de Galicia, ocasionando fortes 

ventos durante a tarde e noite de hoxe xoves, día 29, complicando a situación no mar por mar 

de vento fundamentalmente. 

 Xa de cara ao venres, unha fronte fría moi activa deixará cantidades de auga que 

poderían superar os umbrais de aviso nese día. Cara á noite do venres a cota de neve baixará 

ata os 1200 metros, nevando na montaña de Lugo e Ourense.  

Durante a tarde e noite do sábado haberá ventos fortes e moi fortes especialmente nas 

comarcas atlánticas e zonas altas. 

 

 

- MAR DE VENTO 

Área: litoral das provincias de Pontevedra e A Coruña. 

Nivel: laranxa  

            Intensidade: forza 8, media vaga con áreas de vaga 

 Intervalo horario: entre as 10 h do día 29 e as 11 h do día 30 de xaneiro. 

 

- VENTO 

Área: litoral das provincias de Pontevedra e A Coruña (especialmente o oeste) 

e as zonas altas da Comunidade. 

Nivel: laranxa  

            Intensidade: vento sur con refachos que poderán superar os 100 km/h 

 Intervalo horario: entre as 14 h do día 29 e as 11 h do día 30 de xaneiro. 

 

- MAR DE FONDO 

Área: litoral das provincias de A Coruña e Pontevedra. No litoral da provincia 

de Lugo o nivel será amarelo. 



Nivel: laranxa  

            Intensidade: mar de fondo do oeste, con ondas entre 4 e 5 m 

 Intervalo horario: entre as 0 h do día 30 e as 10 h do día 31 de xaneiro. 

 

- CHUVIA 

Área: Provincias de Pontevedra e A Coruña. 

Nivel: amarelo  

            Intensidade: acumulación de 40 mm en 12 h. 

 Intervalo horario: entre as 0 h e as 20 h do día 30 de xaneiro. 

 

- NEVE 

Área: zonas altas de Lugo e Ourense, por riba dos 1200metros durante o 

venres, baixando a cota cara á noite ós 1000 metros 

Nivel: amarelo  

            Intensidade: máis de 5 cm de neve en 24 h 

 Intervalo horario: entre as 12h do día 30 e as 12 h do día 31 de xaneiro. 

 

Notas finais: 

�  Durante estes días cómpre estar moi atentos á predición e sucesivos 

boletíns de situación meteorolóxica adversa, polos posibles cambios que 

poderían darse na localización dos centros das borrascas e das súas 

frontes asociadas, que redundarían en cambios nas distintas variables 

meteorolóxicas, especialmente na chuvia e no vento. 

� Durante a xornada do sábado a intensidade do vento irá aumentando 

especialmente no litoral atlántico, sendo moi probable que se acade o nivel 

laranxa 
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