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ALERTA DA DIRECCIÓN XERAL DE
INTERIOR 

 METEOROLÓXICOS ADVERSOS PARA GALICIA
 
 

DATA DE ENVIO: 27/06/2018
 
TIPOLOXÍA: TORMENTAS
 
ESTE AVISO CONSIDÉRASE VÁLIDO ATA A MODIFICACIÓN NO NIVEL DE ALERTA. 
 
 

NIVEL DE ALERTA: 

 

 

A Axencia Estatal de Meteoroloxí
emitido ás 10:34 horas de hoxe, dun fenómeno meteorolóxico adverso por 
TORMENTASde nivel AMARELO. 
e Sur) e OURENSE (Sur, Montaña e Valdeorras
a primeiras horas da tarde 
do xoves 28. 
Prevense choivas localmente fortes, ventos localmente fortes e/ou 
granizo inferior a 2 cm
posibilidade de que se poidan producir tormentas de intensidade superior de 
forma puntual. 
 
 
POLO QUE A DIRECCIÓN XERAL DE
DESTES FEITOS:Adopten as medidas preventivas necesarias ante as citadas predicións meteorolóxicas e no 
seu caso ALERTEN ou MOBILICEN  ós medios e recursos dispoñibles
Ante calquera emerxencia chame ó 112
 

 

 No caso de precisar información máis puntual ou detallada, chame ao CENTRO 
EMERXENCIAS 112 GALICIA, ou consulte a páxina web da AEMET: 

www.axega112.gale de Meteogalicia: 

 

Edificio CIAE 
Avd. da Cultura s/n.  
Cp 36680 A Estrada 
Pontevedra 

Teléfono 112 

Telefax 886 152 590 
112galicia@xunta.es 
www.axega112.gal 
 

 

Centro Integrado de Atención ás  Emerxencias112  Galicia 

Autorizo o uso da información e a  súa reprodución ou distribución citando o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia como fonte 
da mesma 

DA DIRECCIÓN XERAL DEEMERXENCIAS E 
INTERIOR DUN EPISODIO DE FENÓMENOS 

METEOROLÓXICOS ADVERSOS PARA GALICIA

/2018 

TORMENTAS. 

ESTE AVISO CONSIDÉRASE VÁLIDO ATA A MODIFICACIÓN NO NIVEL DE ALERTA.  

NIVEL DE ALERTA: AMARELO 

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) informa, no boletín 219/71GAL 
horas de hoxe, dun fenómeno meteorolóxico adverso por 

AMARELO. Que afectará a LUGO (Centro, Montaña 
e Sur) e OURENSE (Sur, Montaña e Valdeorras). Prevese que
a primeiras horas da tarde e que vaia remitindo a últimas horas da xornada 

choivas localmente fortes, ventos localmente fortes e/ou 
granizo inferior a 2 cm. Dado o carácter destes fenómenos existe a 
posibilidade de que se poidan producir tormentas de intensidade superior de 

POLO QUE A DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR COMUNÍCALLES, QUE, 
DESTES FEITOS:Adopten as medidas preventivas necesarias ante as citadas predicións meteorolóxicas e no 
seu caso ALERTEN ou MOBILICEN  ós medios e recursos dispoñibles 
Ante calquera emerxencia chame ó 112 

No caso de precisar información máis puntual ou detallada, chame ao CENTRO INTEGRADO 
EMERXENCIAS 112 GALICIA, ou consulte a páxina web da AEMET: www.aemet.es

e de Meteogalicia: www.meteogalicia.es.  

 

 

Emerxencias 112 Galicia como fonte 

EMERXENCIAS E 
DUN EPISODIO DE FENÓMENOS  

METEOROLÓXICOS ADVERSOS PARA GALICIA 

 

a (AEMET) informa, no boletín 219/71GAL 
horas de hoxe, dun fenómeno meteorolóxico adverso por 

Centro, Montaña 
Prevese que de comezo 

que vaia remitindo a últimas horas da xornada 

choivas localmente fortes, ventos localmente fortes e/ou 
. Dado o carácter destes fenómenos existe a 

posibilidade de que se poidan producir tormentas de intensidade superior de 

, QUE,  EN PREVISIÓN 
DESTES FEITOS:Adopten as medidas preventivas necesarias ante as citadas predicións meteorolóxicas e no 

INTEGRADO DE ATENCIÓN ÁS 
www.aemet.es., do CIAE 112: 


