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2.1

Encadre territorial

Situación e características xeográficas
O termino municipal de Lugo, capital da provincia, sitúase aproximadamente no centro da mesma, dentro
da comunidade autónoma de Galicia. Limita cos municipios de Outeiro de Rei, Castro de Rei (norte),
Castroverde (este), O Corgo, Guntín (sul) e Friol (oeste). A súa situación reflíctese topograficamente nas
follas 72 (Lugo), 73 (Castroverde), 97 (Guntín) e 98 (Baralla) da cartografía a escala 1:50.000 do Instituto
Geográfico Nacional. A súa superficie de 329 km2 sitúao ben por riba da media de comunidade autónoma,
fixada en 93,97 km2, e a súa poboación (ano 2005) é de 92.271 habitantes.

Integración administrativa supramunicipal
O municipio de Lugo integrase, xunto con Castroverde, Friol, O Corgo, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín
e Rábade, na comarca de Lugo (Ver figura 2.1-1). Contribúe cun 24,18 % á superficie total da comarca, e
cun 79,67 % á súa poboación.

Figura 2.1-1: Integración administrativa do municipio de Lugo a nivel provincial (esquerda) e comarcal (dereita).
Fonte: Elaboración propia

División territorial inframunicipal
Nun nivel inferior ó municipal, o Concello de Lugo divídese un total de 55 parroquias, que presentan as
características que se mostran na táboa 2.1-1. A división parroquial do municipio móstrase
xeograficamente no plano 3.2.
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Parroquia

Código INE Parroquia Nº Entidades Superficie

01 ADAI (STA MARÍA MAGDALENA)

27020801

5

755,92

02 ALTA (STA MARÍA)

27020802

8

1197,55

03 ALTO (SAN XOÁN)

27020803

6

553,15

04 OS ÁNXELES (SAN MAMEDE)

27020804

4

321,32

05 BACURRÍN (SAN MIGUEL)

27020805

5

584,56

06 BASCUAS (STA MARÍA)

27020806

5

352,31

07 BAZAR (SAN REMIXIO)

27020807

4

363,84

08 BENADE (SANTO ESTEVO)

27020808

8

594,10

09 BOCAMAOS (SAN XULIÁN)

27020809

4

499,06

10 BÓVEDA (SANTALLA)

27020810

1

52,13

11 BÓVEDA (STA MARÍA)

27020811

10

1045,20

12 BURGO (SAN VICENTE)

27020812

5

830,80

13 CALDE (SAN PEDRO)

27020813

8

679,08

14CAMOIRA (SANTO ESTEVO)

27020814

3

357,77

15 CAMPO (SAN XOÁN)

27020815

13

1042,57

16 CARBALLIDO (SAN MARTIÑO)

27020816

8

972,86

17 CASTRO (SANTO ANDRÉS)

27020817

9

202,10

18 COEO (SAN VICENTE)

27020818

7

432,85

19 COESES (STA MARÍA MAGDALENA) 27020819

10

833,58

20 CUIÑA (STA EULALIA)

27020820

7

409,82

21 ESPERANTE (STA EULALIA)

27020821

8

814,98

22 FIXOS (STA MARTA)

27020822

4

140,81

23 GONDAR (STA MARÍA)

27020823

2

463,64

24 HOMBREIRO (SAN MARTIÑO)

27020824

8

459,13

25 LABIO (SAN PEDRO)

27020825

7

1427,79

26 LAMAS (STA EULALIA)

27020826

6

274,80

27 LUGO

27020827

1

2859,10

28 MAZOl (STA EULALIA)

27020828

4

396,36

29 MEILÁN (SANTIAGO)

27020829

11

526,22

30 MERA (SAN PEDRO)

27020830

10

47,04

31 MONTE DE MEDA (STA MARÍA)

27020831

3

252,15

32 MUXA (SAN SALVADOR)

27020832

6

288,64

33 MUXA (STA MARÍA)

27020833

6

491,21

34 ORBAZAI (SAN MIGUEL)

27020834

11

533,84
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Parroquia

Código INE Parroquia Nº Entidades Superficie

35 OUTEIRO (SAN SALVADOR)

27020835

4

565,22

36 PEDREDA (SAN VICENTE)

27020836

10

1026,64

37 PENA (SAN XOÁN)

27020837

8

270,08

38 PÍAS(SAN VICENTE)

27020838

9

431,51

39 PIÑEIRO (SAN MARTIÑO)

27020839

2

173,52

40 PIUGOS (SANTIAGO)

27020840

9

326,23

41 POUTOMILLOS (SAN MARTIÑO)

27020841

4

218,60

42 PROGALO (SANTIAGO)

27020842

5

255,13

43 RECIMIL (SAN LOURENZO)

27020843

3

217,90

44 RIBAS DE MIÑO(SAN MAMEDE)

27020844

6

205,76

45 ROMEÁN (SAN PEDRO)

27020845

4

459,45

46 SUBIAS(SAN XULIAN)

27020846

3

337,39

47 SAA(SANTIAGO)

27020847

9

631,75

48 SAN ROMÁN (STA CRISTINA)

27020848

5

330,00

49 SANTA COMBA (SAN PEDRO)

27020849

12

580,25

50 SOÑAR (SAN PEDRO)

27020850

10

906,07

51 TElXEIRO (STA MARIA)

27020851

10

337,39

52 TIRIMOL (SAN XOÁN)

27020852

7

633,49

53 TORIBLE (STA MADNA)

27020853

1

439,09

54 VERAL (SAN VICENTE)

27020854

7

465,39

55 VILACHÁDE MERA (SAN XULIÁN)

27020855

6

858,64

Táboa 2.1-1: Parroquias do municipio de Lugo Fonte: INE, 2005 (Nomenclátor) .Elaboración propia.

2.2

Caracterización do medio físico

Climatoloxía
Caracterización climática de Galicia.
Galicia dende o punto de vista climático forma parte da chamada “España verde”. O principal rasgo
definitorio é a influencia atlántica, condicionando o clima a invernos suaves, veráns frescos, aire húmido,
abundante nubosidade e precipitacións abundantes, frecuentes e ben distribuídas nas catro estacións.
Nas zonas do interior os invernos son máis rigorosos, con longos períodos de xeadas e mesmo fortes
nevaradas.
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A precipitación media de Galicia aproxímase ós 1400 mm anuais, presentando valores preto dos 2000
mm en certas zonas montañosas. A temperatura media ronda os 13º C, característica do clima
temperado.

Caracterización climática do concello de Lugo.
Neste apartado descríbense as principais características climáticas mediante gráficos, para dar unha idea
global do clima neste concello, de forma rápida clara cómoda e operativa, aspecto fundamental para este
proxecto.
Elección da estación.

Para a facer unha análise e caracterización climática o primeiro é seleccionar unha estación
meteorolóxica, da cal poder utilizar os datos das variables climáticas necesarias. Para esta elección, na
procura de representatividade, tomouse en consideración a situación, o máis centrada posible
xeograficamente, a serie histórica dos datos, e a consistencia dos mesmos.Tendo en conta todos estes
factores óptase pola estación “Lugo, Colexio Fingoi”, código indicativo do Centro meteorolóxico territorial
de Galicia, dependente do INM.
Táboa 2.2.0. a: Estación meteorolóxica elexida
Rango temporal de datos
Identificador

1518A

Estación

Latitude

Colexio Fingoi

43º 00´

Lonxitude

7º 29´

Altitude

450

Precipitación

Temperatura

Inicio

Inicio

1966

Fin
2002

1966

Fin
2002

Fonte IMN, rede de estacións climatolóxicas do Centro Meteorolóxico de Galicia.
Datos de partida

Como en todas as análises climáticas os parámetros de partida van ser datos de precipitación e
temperatura. Para o caso específico de riscos naturais, como o que nos ocupa, é importante fixarse nos
valores extremos, xa que son estes os que poden condicionar a magnitude dos fenómenos climáticos
adversos, e por tanto os riscos ligados ós mesmos.
Táboa 2.2.0.b: Datos meteorolóxicos de partida

M.A.
T.MA
T.M.
T.
T.m
T.ma
m.a.

XAN
19,0
15,3
9,7
6,1
2,4
-4,5
-10,0

FEB
23,0
17,5
11,5
7,3
3,0
-3,3
-9,0

MAR
26,0
21,5
13,8
8,8
3,8
-2,2
-6,0

ABRI
30,0
24,3
15,3
10,3
5,2
0,0
-3,0

MAI
36,0
27,7
18,0
13,0
8,0
2,1
-3,0

XUÑ
38,0
31,3
22,1
16,6
11,0
5,6
0,0
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XUL
39,0
34,0
25,1
19,1
13,1
8,2
4,0

AGO
40,0
33,3
25,4
19,3
13,2
8,1
5,0

SEP
39,0
31,4
22,8
17,2
11,5
5,9
2,0

OUT
31,0
25,2
18,0
13,3
8,6
2,4
-3,0

NOV
26,0
19,4
13,1
9,3
5,4
-1,8
-5,0

DEC
22,0
15,6
10,0
6,7
3,3
-4,0
-8,0
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P.

121,8
105,0
76,1
78,1 90,1 40,0
25,7
31,3
67,8
102,3
Fonte IMN, rede de estacións climatolóxicas do Centro Meteorolóxico de Galicia.

108,5

130,9

Abreviaturas utilizadas na táboa
M.A.=Tª Máximas Absolutas
T.MA=Tª media de la máximas absolutas
T.M.=Tª media de las máximas
T.=Tª media mensual
T.m=Tª media de las mínimas
T.ma=Tª media de la mínimas absolutas
m.a.=Tª mínimas absolutas
P.= Precipitación media mensual
A continuación, preséntase nun gráfico os diferentes tipos de temperaturas, xuntos, para facilitar a
comparativa e obter unha idea global.

M.A.

T.MA

ENERO

MARZO

T.M.

T.

T.m

T.ma

m.a.

ºC
37,5
30,0
22,5
15,0
7,5
0,0
-7,5
-15,0
MAYO

JULIO

SEPTB.

NOVIB.

Gráfico 2.2.1: Evolución das temperaturas ó longo do ano.
Fonte elaboración propia
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É importante destacar que durante varios meses ó ano, as temperaturas mínimas absolutas están por
debaixo de 0º C, polo que vai ser importante o risco de xeadas intensas, placas de xeo, etc. Como se
verá nos capítulos específicos.

Precipitación anual (mm)

Total = 978 mm.

140,0
120,0

(mm)

100,0
P.

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUB.

.
Gráfico 2.2.2: Precipitación media mensual.
Fonte elaboración propia

Distribución estacional de precipitación
400,0
350,0
300,0

(mm)

250,0
200,0
150,0
100,0

36,59
24,99

50,0

28,50

9,92

0,0

INV

PRI

VER

P (mm)

OUT

%

Gráfico 2.2.3: Distribución estacional da precipitación.
Fonte elaboración propia
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A vista dos gráficos de precipitación podemos dicir que os meses máis chuviosos son os do inverno,
onde se rexistra máis de un tercio da precipitación total anual. A porcentaxe correspondente ós meses de
verán ronda o 10%, polo que é previsible algún problema de seca ou déficit de auga ó final desta
estación, como demostra o climodiagrama. Estes fenómenos de seca non se prevén demasiado intensos,
xa que é predecible que existan reservas acadadas nos meses de inverno e primavera.

C LIM O D IA G R A M A D E WA LT E R Y LIE T H :

FEB

ABR

JUN

A GO

OCT

DIC

Gráfico 2.2.4: Climodiagrama de Walter Lieth
Fonte elaboración propia

Clasificacións Climáticas

Vanse utilizar as clasificacións de Rivas-Martínez, Papadakis e Tornthwaite respectivamente. Estas
clasificacións poden ser útiles para establecer un marco climático de referencia, xa que se trata das
clasificacións máis coñecidas e utilizadas no ámbito ambiental. Por outra parte, tanto Rivas Martínez
coma Papadakis, relacionan o clima ca vexetación e permiten facerse unha idea do tipo climático pola
vexetación á que se da lugar en cada tipo de clima.
a) Clasificación climática de Rivas Martínez
Este autor basea a clasificación en función dos valores acadados por unha serie de índices
Táboa 2.2.1: Cadro resumen da clasificación Bioclimatolóxica de Rivas Martínez
INDICES DE MEDITERRANIDADE:

Im1 = 4,48
Clima con influencia mediterránea
Im2 = 3,93
Im3 = 3,29
CLIMA NON MEDITERRÁNEO PERO CON INFLUENCIAS MEDITERRÁNEAS

INDICE DE TERMICIDADE:
ÍNDICE DE ARIDEZ ESTIVAL BIMENSUAL
INTERVALO DE SEQUÍA

It = 243,5
Ia = 0.74
1.83 meses
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REINO BIOXEOGRÁFICO:
REXIÓN
PISO
HORIZONTE
PERIODO ACTIVIVADE VEXETATIVA
ESTIMADO
MESES DE XEADAS ESTIMADAS
Fonte: elaboración propia

HOLARTICO
EUROSIBERIANA
COLINO
MEDIO (EUCOLINO)
11 – 12 MESES
X-V

b) Clasificación de Papadakis.
Clasificación feita dende un punto de vista agroecolóxico . Utiliza os valores extremos das variables
climáticas como factor limítante ó desenrolo de certas especies vexetais consideradas cultivos indicador.
Táboa 2.2.2: Cadro resumen da clasificación climática de Papadakis
TIPO DE INVERNO
AVENA FESCO (av)
TIPO DE VERÁN

RÉXIME TÉRMICO
TEMPERADO CÁLIDO (TE)

MILLO (M)

TIPO CLIMÁTICO
MEDITERRÁNEO TEMPERADO

RÉXIME DE HUMIDADE
MEDITERRÁNEO HÚMIDO (ME)
Fonte: elaboración propia

Conclusión: Segundo Papadakis, a zona de estudio corresponde a un clima mediterráneo temperado.
c) Clasificación climática de Tornthwaite.
Este autor, despois de calcular os datos do balance hídrico, considerando as hipóteses de capacidade de
retención é escoamento máis importantes, fai unha interpretación dos resultados segundo os índices de
Humidade, Aridez, Hídrico Anual e concentración estival da eficacia térmica, que se presentan na
seguinte táboa:
Táboa 2.2.3: Cadro resumen dos índices de Tornthwaite.
Ih=76.11

Ia=34.25
Fonte: elaboración propia

Iha=55.57

C=46.36

En base ós tipos climáticos de España, segundo o índice hídrico anual de Thornthwaite (Carballeira,
1983) ó clima de Lugo corresponde ó tipo húmido (B3), mesotérmico I (B1´), con exceso de auga grande en
inverno e déficit tamén grande en verán, tipo (S2) ,en canto ó contraste térmico (a´).
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Réxime De Xeadas.

As metodoloxías máis comunmente utilizadas para determinar os períodos de seca son as propostas
polos autores: Emberger e Papadakis.
a)Criterio de Emberger
.A probabilidade de xeadas calcúlase en función da temperatura media das mínimas de cada mes. Para
Emberger existen tres tipos de períodos de xeadas, frecuentes, pouco frecuentes e período libre de
xeadas. No seguinte gráfico represéntase as mesmas.

Sen Xeadas

Xeadas pouco frecuentes
Xeadas frecuentes

Gráfico 2.2.5: Período de xeadas segundo Emberger
Fonte elaboración propia

Da figura adxunta dedúcese que o período con xeadas frecuentes abarca os meses de xaneiro e febreiro,
aínda que a finais de decembro é moi posible que a media das mínimas non supere os 3º C, considerado
como umbral segundo Emberger. A fase de xeadas pouco frecuentes abarca os meses de marzo, abril,
novembro e decembro. Os meses libres de xeadas van de maio a setembro.
b) Réxime de xeadas de Papadakis.
Papadakis considera na súa clasificación tres tipos de xeada, que denomina: mínima, dispoñible e media,
e que se corresponden co período no que as temperaturas medias das mínimas absolutas non superan
os limiares de 7ºC, 2ºC e 0 °C, respectivamente. Da figura 10 dedúcese que o espacio de tempo con
perigo de xeadas susceptibles de crear placas de xeo e demais inconvintes, estudiados no apartado
propio de riscos derivados de xeadas, aproximadamente ocupa de mediados de novembro a finais de
marzo.
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Gráfico 2.2.6: Período de xeadas segundo Papadakis
Fonte elaboración propia
Conclusións de climatoloxía

A distancia á costa, xunto coa interposición dunha serie de elementos do releve que impiden a entrada de
masas húmidas, deixa a Lugo o marxe da influencia atlántica directa. En consecuencia, o clima pódese
clasificar como oceánico, de transición con mediterráneo húmido e cun certo grao de continentalidade,
evidenciado nunha forte amplitude térmica anual (entre 14 e 15º), e un forte contraste entre as
temperaturas diúrnas e nocturnas. A media das temperaturas mínimas no mes de xaneiro (o mes máis
frío) oscila entre os 2ºC e os 3ºC. En agosto, o mes máis cálido, a media das temperaturas situase entre
os 17ºC e los 18ºC; a media da temperatura anual está entorno os 12ºC, O período de xeadas, cunha
duración aproximada de 5 meses, abrangue dende o 20 de novembro ó 16 de marzo. O concello está
caracterizado por unha forte presencia de persistentes néboas ó longo do val do río Miño, cun total anual
de 60 días.
Atendendo ó réxime de precipitacións Lugo atópase nunha zona húmida a moi húmida, con unha
precipitación media anual en torno ós 978 mm.., repartidos predominantemente en outono e inverno, cun
total de entre 130 e 140 días ó ano. En inverno a media de precipitación estaría entre os 400 e 500 mm.
mentres que no verao é menor de 100 mm.. A neve non ten unha forte presencia, limitándose a 6 ou 7
nevadas ó ano. Os ventos predominantes en Lugo son de compoñente noroeste cunha velocidade media
de 3,8 m/s.

Xeomorfoloxía
Xeomorfoloxicamente, o municipio de Lugo ten ó río Miño como o accidente xeográfico máis notable,
formando un amplo val central na dirección NO-SE. En torno ó Miño organizase o sistema de vales
asociados á rede hidrográfica do municipio, entre os que destacan os dos ríos Fervedoira, Mera e
14
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Vilamoure. Esta localización radial dos vales, que se alternan con penillanuras e pequenos altos, da lugar
a un releve relativamente homoxéneo, ondulado e suave, cun rango de altitudes que vai dos 350 ós case
800 metros, no que os puntos máis elevados sitúanse distalmente respecto o val principal, destacando o
Monte de Meda (783 m) cara ó sudoeste do municipio e o Monte Labio (725 m) cara ó nordeste.

Altitudes
Na seguinte táboa mostrase a distribución altitudinal do municipio en intervalos de altitude de 100 m:
Táboa 2.2.4: Distribución altitudinal do municipio

Rango de altitude Superficie(ha) Superficie(%)
300-400

1668,23

5,0%

400-500

16974,64

51,5%

500-600

11902,88

36,2%

600-700

2245,93

6,9%

700-800

120,58

0,4%

Fonte: Elaboración propia

A altitude media do municipio é de 495,85 m.

Pendentes
A suavidade do releve no municipio manifestase na alta representatividade dos rangos de baixas
pendentes. Así, as pendentes inferiores ó 3 % ocupan ó 35 % do territorio municipal, e as inferiores ó 10
chegan a superar o 85 %. Os rangos de maior pendente teñen un valor practicamente insignificante, e
coinciden en aquelas zonas próximas ós cursos temporais ou permanentes de auga.
Na táboa 2.2-2 móstrase a superficie ocupada para diferentes intervalos de pendente, así como a
porcentaxe que representa sobre o total da superficie.
Táboa 2.2.5: Intervalos de pendente e superficie para o municipio de Lugo
Rango de pendente Superficie(ha) Superficie(%)
0 – 3%

11518,29

35 %

3 -10 %

17386,72

52,8%

10 - 20 %

3600,92

10,9%

20 – 30 %

371,35

1,13%

30 – 50 %

32,86

0,09%

>50%

0,1

0,001%

Fonte: Elaboración propia
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Orientacións
A grande variabilidade nas orientacións existentes no municipio impide establecer a dominancia dunhas
sobre outras. Aínda así, pódese observar un lixeiro predominio das orientacións Este e Sur. A táboa 2.2-3
mostra as orientacións para o conxunto do municipio:
Táboa 2.2.6:Superficie segundo orientación
Rango de orientacións Superficie(ha) Superficie(%)
Sen orientación

2883,60

8,8 %

Norte

7374,45

22,4%

Este

8756,52

26,6%

Sur

7395,0

22,5%

Oeste

6501,91

19,7%

Fonte: Elaboración propia

Xeoloxía
Estratigrafía
A unidade dominante dende o punto de vista estratigráfico no municipio e a Unidade do Domo de Lugo,
representada por dúas series precámbricas, a serie de Alba e a serie de Vilalba. ademais, tamén existe
unha presencia destacable de formacións terciarias e cuaternarias.
Series precámbricas.- Presentan a seguinte sucesión estratigráfica:
•

Serie de Alba:
Xistos micacíticos moi moscoviticos de coloración amarela. Estas micacitas
corresponden en orixe a sedimentos arxilosos ricos en alumina e ferro e pobres en calcio e
magnesio.
Cuarcitas feldespáticas tableadas en pequenas capas de 5 a 10 cm de espesor, que
intercalan niveles micaciticos máis finos.
Micacitas homoxéneas de orixe pelítico, nas que ocasionalmente poden aparecer
poiquioblastos.

•

Serie de Villalba:
Ven representada por un conxunto de micacitas e neises pelíticos con granates que
intercalan lentellóns de neis anfiboliticos.
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As formacións terciarias.- Veñen representadas por arcosas grises na base de grano fino a medio, e mal
compactadas, un nivel de arxilas e margas arxilosas e un nivel conglomerático solto con cantos de
cuarcita inmersos nunha matriz arxilo-limosa.
Sedimentos cuartenarios.- Formados por limos eluvio-aluviales que descasan sobre o terciario, presentes
no entorno do río Miño e as súas áreas de inundación.

Petroloxía
En xeral no municipio emerxen rochas ácidas de tipo leucograniodiorita e graniodiorita tardía
pertencentes ó período do precámbrico. A continuación faise unha descrición mais detallada deste tipo de
rochas:
Rochas igneas

Granitos calcoalcalinos biotiticos (granodiorita tardía) ricos en cuarzo, plagioclasa,
feldespato potásico e biotita. Son rochas de grano groso.
Granitos alcalinos de dúas micas (leucograniodioritas), ricos en moscovitas e botitas.
Tamén inclúen cuarzos feldespáticos con proporcións variables de turmalitas granates
moscovitas, berilos e apatitos.
Este tipo de rochas localízanse nas zonas de carácter máis montañoso do municipio cara ó nordeste e
noroeste do mesmo.
Rochas metamórficas

Neises granatíferos con estaurolita que presentan una textura niesica cunha composición
mineral constituída por cuarzo, plagioclasa, biotita, estaurolita e cianita.
Xistos cianíticos estauroliticos que presentan textura xistosa e como compoñentes
principais presentan cuarzo, moscovita, biotita, estaurolita e cianita.
Cuarcitas micáceas que presentan estructura granoblástica orientada. A compoñente
principal é o cuarzo, así como moscovita, biotita, circón e turmalita.
Xistos micaciticos con granates que presentan estructura xistosa lepidoblástica. Os
compoñentes principais son a biotita, moscovita, cuarzo, plagioclasas e granate.
Neises micaceo-granatiferos son rochas de textura neisica cunha composición mineral de
cuarzo, plagioclasa, granate, moscovita e boitita. Estes neises corresponden na orixe a
sedimentos arxilosos.
Anfibolitas que presentan textura granoblástica bandeada cunha composición
mineralóxica definida por cuarzo, plagioclasas, anfibol, monoclínico, epidota e granate.
Esta alternancia de rochas ácidas metamórficas localizase no centro sur do municipio entre as que se
encontran enclaves de sedimentos de orixe terciario e cuaternario.
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Edafoloxía
Segundo a clasificación establecida pola Base Referencial Mundial do Recurso Suelo (WRB), a superficie
municipal está dividida en cinco grandes grupos de solos: Umbrisoles, Leptosoles, Luvisoles, Podsoles e
Fluvisoles.
Os umbrisoles son solos medianamente desenrolados con un perfil tipo A/B/C, no que se localiza
horizonte de diagnose Cámbico subsuperficial. Son solos profundos, ubicados nas posicións
xeomorfolóxicamente máis estables, normalmente cultivadas. Presentan un horizonte superficial escuro,
debido ó seu contido en materia orgánica, brando e pobre en nutrintes, chamado epipedión Úmbrico.
Ocupan a maior parte do municipio nas zonas de media e baixa ladeira, principalmente no cento e sur,
sobre os que se asentan cultivos, pradeiras e masas forestais.
Os fluvisoles derivan de procesos de denudación en ladeiras e o posterior deposito dos materiais
erosionados nas partes baixas, moitas veces en torno ás marxes de ríos e regatos. En xeral son solos
fértiles, típicamente ocupados por prados e fincas de cultivo que sustitúen á natural vexetación de ribeira
típica. Atópanse nas áreas inundadas dos principais ríos do municipio.
Os Leptosoles carecen de horizontes de diagnose. Son solos de perfil A/C, cunha escasa evolución,
debida por unha parte a súa localización somital no relevo, que favorece a erosión, e por outra á riqueza
da rocha orixinal en cuarzo e outros minerais pouco meteorizables. Estes solos sitúanse nas zonas
escarpadas do municipio, de maior pendente, principalmente cara ó noreste. Teñen pouca
representación.
Os Luvisoles son solos moi desenvolvidos, profundos, ácidos e potencialmente ricos en elementos
minerales, favorecidos polas condicións climáticas da zona. Presentan un perfil A/Bt/C. O horizonte A non
é moi rico en materia orgánica, seguido dun horizonte formado por acumulación de arxila iluviada.
Aparecen nos vales e chairas aluviales, asociados frecuentemente a umbrisoles, sobre os sedimentos de
orixe terciario e cuaternario.

Hidroloxía
A rede hidrolóxica do municipio de Lugo organízase en torno ó cauce principal do río Miño, que atravesa
o municipio na dirección NO-SE, servindo de colector para unha rede de tributarios que na sua maior
parte desaugan dentro do municipio. Así, na súa marxe dereita ten como afluentes principais, de
relativamente corto percorrido e con elevada pendente os ríos Narla (a maior parte do cal forma a súa
cunca en municipios colindantes), Mera e Vilamoure, mentres que pola marxe esquerda destacan os ríos
Fervedoira, e Chamoso. Iste último ten tamén cunha cunca maioritariamente extra-municipal, e un cauce
que establece un limite natural co municipio de O Corgo.
A existencia de augas subterráneas é pouco importante debido á composición litolóxica do solo: granitos
e xistos con escasa permeabilidade. Aínda así a existencia de zonas moi alteradas poden dar lugar a
cúmulos de auga que frecuentemente abastecen pozos artesianos.
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Vexetación
Vexetación potencial
Defínese a vexetación potencial como a comunidade vexetal estable que existiría dentro de un área dada
como consecuencia da sucesión xeobotánica progresiva, se o home deixase de influir e alterar os
ecosistemas vexetais (Rivas Martínez, 1987). A determinación do tipo de vexetación potencial faise en
función das características bioclimáticas, bioxeográficas, edáficas, xeológicas, etc, que determinan a
posibilidade do establecemento dunha flora determinada e a súa evolución cunha dinámica concreta, que
sería a característica dunha zona no caso de ausencia de influencia antrópica. O elemento fundamental
para a determinación da vexetación potencial dunha zona concreta é o Índice de Termicidade (It):
It = (T+M+m) x 10
Onde:
T: temperatura media anual (ºC)
M: temperatura media das máximas do mes más frío (ºC)
m: temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC)
Empregando os datos climatolóxicos dispoñibles para a zona de Lugo, obtemos o seguinte valor para o
índice de termicidade:
It = (12 + 5 – 0.8) x 10 = 160
Coñecendo este valor e o encuadre fitoxeográfico definido para a zona, pódense establecer os pisos
bioclimáticos nos que se pode encadrar o municipio. Os pisos bioclimáticos informan do tipo ou tipos de
medios que se suceden nunha serie (zonación ou cliserie) altitudinal ou latitudinal. Cada un deles ten
unhas determinadas formacións e comunidades que caracterizan a vexetación potencial da zona. O
encadre fitoxeográfico, segundo a clasificación bioxeográfica de Rivas-Martínez (1987), é o seguinte:
Reino Holártico
Rexión Eurosiberiana
Subrexión Atlantico-Medioeuropea
Superprovincia Atlántica
Provincia Cántabro-Atlantica(Cantábrica)
Subprovincia Astur –Galaica
Sector Galaico-Portugués
Subsector Lucense
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O cal permite, segundo o mesmo autor, e considerando o índice de termicidade previamente calculado,
concluir que o piso bioclimático para o municipio de Lugo é Montano. A partir deste encadre fitoxeográfico
e clasificación bioclimática defínese a seguinte vexetación potencial:
No subsector Lucense o tipo de robledais que constituen os bosques potenciais, pertencen á serie
montana galaico-portuguesa acidófila do carballo (Quercus robur) Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris. Na
súa etapa madura, está representada por carballeiras oligotrofas densas, en xeral asentadas sobre
sustratos silíceos pobres en bases, e solos profundos. Presentan unha abondosa representación
específica no estrato arbustivo e herbáceo, na que destacan especies características como Vaccinium
myrtillus, Saxifraga spathularis, e Melampyrum pratense.
Nas etapas de degradación, aparecen brezais-toxais (Daboecionon cantabricae) nos que, ademáis dos
característicos dos brezais eurosiberianos (Ulex minor, Ulex gallii subsp. breoganii, Ulex europaeus,
Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Halimium alyssoides, etc.), aparecen outros elementos occidentais
mediterráneo-iberoatlánticos, como Genista triacanthos e Cistus psilosepalus. O mato denso que
constitúe a seguinte etapa na evolución sucesional, que sustitúe directamente ás carballeiras ou as orla,
ven dada por piornais ou xesteiras (Cytisenion striati), con Cytisus scoparius, Cytisus striatus, Genista
florida subsp. Polygaliphylla, Adenocarpus complicatus, Pteridium aquilinum, etc.
Nos vales y ribeiras de ríos é frecuente a aparición de formacións riparias azonais de arborado
constituidas por Alnus glutinosa, Betula celtiberica e Salix atrocinerea.

Vexetación actual
A cuberta vexetal actual do municipio de Lugo pódese dividir en 3 unidades principais: terras cultivadas,
matogueiras, e arborado. A composición e características principais das mesmas descríbense a
continuación.
Terras cultivadas

As terras cultivadas, incluindo pradeiras e pasteiros herbáceos, ocupan un 37,94 % da superficie total
municipal, sendo unha das coberturas máis importantes do municipio. En xeral ocupan as zonas chans,
establecendo un mosaico moitas veces agroforestal, na que a representación agrícola máis frecuente son
as pradeiras de sega, os pasteiros herbáceos, e os prados de rega.
As pradeiras de sega, destiñadas á producción forraxeira, son normalmente sometidas a renovacións con
laboreo cada 3-5 anos, e resementadas con fórmulas normalmente baseadas en Lolium spp., e Trifolium
spp. En ocasións sustitúense anualmente por outros cultivos forraxeiros. No caso de que se deixen sen
renovar, a composición específica evoluciona incorporándose de forma natural especies como Holcus
lanatus, Dactilys glomerata, Anthoxanthum odoratum, Briza maxima, Bromus hordaceus, Agrostis spp.,
Poa spp., Rumex acetosa, Plantago lanceolata, Centaurea nigra, Taraxacum officinale, Vicia sativa, etc.
Os pasteiros herbáceos normalmente manteñense sen renovar durante longos periodos de tempo, sendo
ocupados por gramíneas resistentes ó pisoteo, normalmente dos xéneros Poa e Agrostis, e por outras
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especies como Taraxacum officinale, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, etc. Os prados de rega
sitúanse normalmente achegados a cauces fluviais, e son asimesmo permanentes, aparecendo ademáis
das gramíneas típicas (Festuca rubra, Holcus lanatus, Agrostis spp.) especies máis higrófilas como
Mollinia spp., Juncus spp., Carex spp., Caltha palustris, Rhinanthus spp., e nas proximidades da
vexetación de ribeira, megaforbias como Valeriana pyrenaicae, e Heracleum sphondilium.
Os cultivos propiamente ditos varían entre superficies forraxeiras (sobre todo millo), orientadas a
abastecer as explotacións gandeiras locais, e hortas con producción normalmente orientada a
autoconsumo, ubicadas nas proximidades das vivendas, e compostas por leitugas, tomates, guisantes,
allos, cebolas, repolos, e outros productos.
Na figura 2.2.1, móstrase a distribución xeográfica no concello diste tipo de vexetación.

Figura 2.2.1: Distribución de cultivos e pasteiros no municipio de Lugo.
Fonte: Elaboración propia, a partir do Mapa Forestal Nacional (MFE-50)1997.
Matogueiras

A superficie ocupada polas matogueiras no municipio supón o 6% do total do municipio. As formacións
máis abundantes son as seguintes:
Toxeiras.- Formacións de Ulex spp. e Cytius spp., correspondentes ás etapas de degradación
previamente descritas na vexetación potencial. Conforman xenéricamente un mato heliófilo de boa
rexeneración tras incendio, que ocupa preferentemente ladeiras de solana, nas zonas máis montañosas
do municipio, e que se intercala con masas arbóreas seminaturais ou repoboadas.
Uzeiras.- Formacións dominadas por especies do xénero Erica spp., que asimesmo inclúen outras
ericáceas coma Calluna vulgaris, e leguminosas como Chamaespartium tridentatum. Aparecen
distribuídas nas zonas somitais máis expotas, sobre solos esqueléticos.
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Silveiras.- Formacións compostas por especies do xénero Rosa sp. e Rubus sp. Aparecen en zonas
nitrófilas, moitas veces próximas a regatos ou vagadas, aínda que tamén son frecuentes en claros e
terrapléns de pistas e camiños.

Figura 2.2.2: Distribución das matogueiras no municipio de Lugo.
Fonte: Elaboración propia, a partir do Mapa Forestal Nacional(MFE-50)1997
Arborado

Piñeirais.- As dúas especies maioritarias de pino presentes no municipio son Pinus pinaster e Pinus
radiata. Ambos presentan superficies moi similares, lixeiramente superior no caso do Pinus radiata, cun
10,67%, presentando P. pinaster un 10,40%. Tamén existe unha pequena representación de
Pseudotsuga menziesii, de recente introducción. A sua presencia limitase a enclaves illados, ocupando
pequenas superficies.

Pinus pinaster
Pinus radiata

Figura 2.2.3: Distribución de piñeirais no municipio de Lugo.
Fonte: Elaboración propia, a partir do Mapa Forestal Nacional(MFE-50)1997
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Carballeiras.- Representan os bosques caducifolios mixtos, cun estrato arbóreo dominado por Quercus
robur na maior parte, aínda que con certa representación de Quercus pyrenaica. Este tipo de vexetación
supón o 19,92% da superficie total do municipio, desta porcentaxe o 97% corresponde a Quercus robur.
O estrato arbustivo destas masas formao un sotobosque de especies arbustivas e herbáceas dos tipos
descritos no epígrafe de vexetación potencial, e outro tipo de especies leñosas acompañantes, como
Betula celtiberica, Corylus avellana, e Castanea sativa. Outros Quercus presentes no muncipio, inda que
con escasa representación son Q. petraea, na forma de algún bosquete illado, e Q. rubra, ocupando
pequenas superficies recentemente repoboadas.

Figura 2.2.4: Distribución de bosque autóctono no municipio de Lugo.
Fonte: Elaboración propia, a partir do Mapa Forestal Nacional(MFE-50)1997

Bosques de ribeira.- Tratase de formacións mixtas establecidas na forma de estructuras lineais en torno ó
cauce principal do Miño e os seus principais tributarios. A composición específica basease en Alnus
glutinosa e Betula celtiberica, e nun estrato lixeiramente inferior, por Salix atrocinerea. En zonas umbrias,
e especialmente cando existe unha continuidade con formacións boscosas zonais, aparecen Corylus
avellana e Fraxinus excelsior.
Eucaliptais.- Existe unha escasa representación deste tipo de masas, formadas en xeral por pequenas
superficies de Eucaliptus sp. procedentes de repoboación. Esporadicamente, atópanse algúns pés
mesturados nas masas de piñeiros.
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Fauna
E preciso destacar a elevada diversidade faunística existente no municipio. Coma no caso da paisaxe, o
valor da mesma ten unha relación directa ca súa calidade ambiental, e permite coñecer os posibles danos
subsidiarios non humanos na manifestación de algúns riscos. Asimesmo, o coñecemento xenérico da
representación faunística no concello pode ser útil no caso de aparecer epizootias ou enfermidades de
transmisión por animais.
Sen pretender entrar nun catálogo exhaustivo das especies de interés presentes no territorio municipal,
cabe destacar a presencia de especies piscícolas como Salmo trutta, Chontrostoma polylepis, Leuciscus
carolitertii, etc., que poden verse amenazadas por mermas cuantiosas na calidade das augas. Na mesma
circunstancia poden verse anfibios, como a Chioglossa lusitanica, endémica do noroeste ibérico, Alites
obestricans, Discoglossus pictus, Triturus spp., Bufo spp., Rana spp., etc. Lacerta spp., Podarcis spp.,
Chalcides bedriagai, Natrix spp., Coronella austriaca, Vipera seaoanei poden ser destacados como
representantes da herpetofauna.
En canto a ornitofauna, o municipio de Lugo alberga a unha notable diversidade de aves, de entre as que
se poden destacar especies ligadas a humedais como Tachybaptus ruficollis, Ardea cinerea, Ciconia
ciconia, Anas platyrrhynchos, Gallinula choloporus, Cinclus cinclus, Alcedo atthis, Motacilla spp., etc.;
propias de hábitats nemorais ou boscosos coma Picus viridis, Dendrocopos major, Jynx torquilla, Sylvia
spp., Muscicapa striata, Aegithalus caudatus, Parus spp., Sitta europaea, Certhia brachydactyla, etc.;
característicos do mosaico de cultivos coma Alectoris rufa, Coturnix coturnix, Lullula arborea, Alauda
arvensis, etc.; ligadas ó mosaico con matorrais como Saxicola torquata, Anthus campestris, Prunella
modularis, Emberiza spp., Phoenicurus ochuros, etc.; ou incluso características de ecosistemas urbanos
ou suburbanos coma Apus apus, Hirundo rustica, Delichon urbica, etc. Asimesmo, cabe destacar
especies de rapaces diurnas como Falco subbuteo, Falco peregrinus, Milvus migrans, Pernis apivorus,
Circus pygargus, Accipiter gentilis, Hieraetus pennatus, etc, o nocturnas como Otus scops, Athene
noctua, Strix aluco o Asio otus. Asimesmo, dentro dos mamíferos,poden atoparse múltiples morcegos
coma Rhinolophus hipposideros, Myotis daubentonii, Barbastella barbastellus, Pipistrellus pipistrellus,
etc.; mustélidos de especial interese como a nutria Lutra lutra, ou outros como Mustela spp., Martes spp.,
ou Meles meles; Cánidos, coma o raposo (Vulpes vulpes), e o lobo, (Canis lupus); Outros carnívoros,
coma Felis silvestris, Genetta genetta, etc.; e outros mamíferos de interés coma Erinaceus europaeus,
Galemys pyrenaicus, Crocidura russula, Sus scrofa, Capreolus capreolus, etc.

Paisaxe
A elevada superficie do municipio de Lugo, da que o 96 % pode ser clasificada como rural, xunto coa
diversidade da súa vexetación actual e as súas características morfolóxicas, dan lugar a un municipio
cunha ampla variedade de unidades paisaxisticas. A importancia da paisaxe baséase na súa capacidade
para reflexar, de un modo perceptible sensorialmente, a calidade ambiental do municipio.
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No xenérico, podense distinguir tres tipos fundamentais de unidades:
•

Unidades ligadas ó cauce do río Miño e as súas ribeiras: Representadas por zonas de
chaira, en torno o cauce principal do río Miño e a parte final dos seus tributarios, ocupadas
con un mosaico de cultivos, sobre todo prados de rega, sebes e bosques de ribeira.
Presenta unha grande diversidade ecolóxica e biolóxica, e constitúe unha unidade de
grande importancia dada a súa calidade paisaxísticas, e a accesibilidade visual que ten
dende a cidade de Lugo.

•

Unidades ligadas ó mosaico agroforestal sobre penichairas: Maioritarias en todo o territorio
municipal, formanse coa alternancia de zonas forestais, tanto de bosque autóctono coma de
plantacións, e zonas agrícolas, que se sitúan nas cuncas que verquen o río Miño, sobre un
releve ondulado de transición entre o val principal deste río e as zonas máis escarpadas do
municipio. A súa importancia radica no interés que supón unha paisaxe rural a escasa
distancia da capital da provincia.

•

Unidades ligadas ás áreas de monte: Formadas polas zonas máis elevadas do municipio,
concretamente os montes de Teixeiro e Labio, e o Monte de Meda. Integran coberturas
formadas por plantacións forestais alternas con masas boscosas autóctonas, e áreas de
matogueira e rochedo. Estas últimas presentan formacións xeolóxicas graníticas de grande
calidade visual.

•

Unidades urbanas: Representadas maioritariamente pola área urbana de Lugo e as súas
zonas periurbanas, o seu interese radica na interacción visual e ecolóxica coas unidades
colindantes, e co atractivo patrimonial e histórico de moitas das súas zonas.

Zonas protexidas e outras áreas de interese
Como áreas sometidas en réxime de protección no municipio de Lugo, cabe destacar o Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) “Parga-Ladra-Támoga”, da rede europea Natura 2000. Os límites do
mesmo axústanse ó cauce do río Miño e as súas beiras, no seu curso ata chegar ás inmediacións do
nucleo urbán de Lugo (ver mapa 2.8). Coa intención de promove-la protección e xestión diste LIC e os
seus valores, desenvolveuse un proxecto LIFE-Natureza, sobre a base do cal foi á súa vez desenvolvido
o programa “Terras do Miño”, co obxectivo de ampliar a área de preservación a unha zona que afectaba a
26 municipios da conca alta, incluído Lugo. Un dos resultados deste programa foi a designación da
Reserva da Biosfera Terras do Miño, por parte de UNESCO, en novembro do ano 2002, o cal supuxo un
dos recoñecementos máis elevados ó nivel internacional da conservación das paisaxes, os hábitats e as
especies da cunca alta do río Miño, así coma un impulso para el desenvolvemento e preservación desta
área con proxectos relacionados coa investigación, a formación e a educación ambiental. A superficie da
Reserva da Biosfera integra na súa totalidade o territorio municipal.
Por outra parte as administracións locais impulsan outras accións como a restauración de sendeiros ó
longo dos ríos Miño e Rato (Fervedoira), creando espacios recreativos cercanos á cidade de Lugo para o
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achegamento da poboación ó medio natural. Cunha intención semellante, estanse a crear diferentes rutas
polos enclaves naturais do municipio (Entorno de Santalla, O Piago, Illa de San Roque, Fervenzas do
Mera, A Fervenza, Lagoas de Teixeiro, A Chousa, etc.).

2.3

Caracterización socio-económica

Poboación
Poboación total, distribución e densidade de poboación
O Municipio de Lugo ten unha poboación de 92.271 habitantes (2005, IGE), sendo a densidade de
poboación para o conxunto do concello é de 280,45 habitantes/Km2. Nembargantes, a distribución
territorial da poboación dista de ser homoxénea. Por unha parte, coma é obvio, a poboación concentrase
na área urbana de Lugo (83.390 habitantes). Por outra, os diferentes eixos de comunicación definen a
tendencia de acumulación da poboación. Así, detéctanse as maiores densidades non urbanas en cinco
zonas principais: en torno á estrada de A Coruña (N-VI norte), definíndose dúas sub-zonas, nas
parroquias de Meilán e Tirimol; na zona de A campiña, seguindo o eixo da estrada nacional N-640,
dirección Meira, ata o cruce coa autovía A-6; na zona de O Carqueixo, na estrada de A Fonsagrada
(C-630); na zona de Nadela en torno a estrada de Madrid (N-VI sul); e finalmente, en varias zonas en
torno á estrada de Portomarín (LU-612).
Para a visualización xeográfica de tales zonas, elaborouse un mapa de tendencia na densidade de
poboación. O mapa, en formato raster, foi calculado a partir de unha cartografía de puntos representando
o total da poboación (ano 2005), a cal se someteu a unha análise espacial, mediante a utilidade density
do software ArcGIS 9.0®, utilizando un radio de búsqueda para as poboacións de 1500 m (é decir, a
densidade de poboación en cada píxel calcúlase a través dunha ventá con ese radio). O resultado pódese
ver no mapa 3.3.
Cambiando a escala de análise, pódese observar que a distribución da poboación no núcleo urbán de
Lugo non é asimesmo uniforme. Aplicando o procedemento anteriormente descrito para calcular un mapa
de tendencia da densidade de poboación (ista vez cun radio de búsqueda de 150 m, e baseando o
cálculo en datos de poboación por rúas no 2005). No mapa, pódese observar a tendencia a unha maior
densidade de poboación na zona da Avenida das Fontiñas, rúa de San Roque, rúa de Montero Ríos, no
entorno da Avenida da Coruña, e no cuadrante situado entre ista e a Avenida das Américas. O mapa de
densidade urbá pódese consultar no plano 3.3.
Outra forma de análise da poboación é a distribución da mesma por parroquias. Neste caso, a parroquia
póde ser utilizada coma unidade poboacional discreta, e así ser tomada como base para calqueira tipo de
xestión. Os datos de poboación por parroquias móstranse na táboa 2.3.1 e xeográficamente no 3.2.
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Como foi comentado con anterioridade, pode observarse que a maior parte de la poboación concentrase
no núcleo urbán de Lugo. No caso das restantes parroquias, destacan a de Santa María de Bóveda con
preto de 600 habitantes, Mazoi e Castro con preto de 400 e que limitan coa de Lugo. Teixeiro, Santa
Comba, Piñeiro e Monte de Meda aínda que alonxadas do casco urbano, mostran asimesmo cifras de
poboación relativamente altas.
Táboa 2.3.1: Nº de habitantes por parroquia
Parroquia

Total

Varones Mujeres

01 ADAI (STA MARÍA MAGDALENA)

96

53

43

02 SANTA MAÍA DE ALTA (STA MARÍA)

125

63

62

03 SAN XOÁN DO ALTO (SAN XOÁN)

160

84

76

04 SAN MAMEDE DOS ÁNXOS (SAN MAMEDE)

105

48

57

05 BACURÍN (SAN MIGUEL)

70

28

42

06 BASCUAS (STA MARÍA)

82

43

39

07 BAZAR (SAN REMIXIO)

60

29

31

08 BENADE (SANTO ESTEVO)

128

60

68

09 BOCAMAOS (SAN XULIÁN)

109

53

56

10 SANTALLA DE BÓVEDA DE MERA (SANTALLA) 74

35

39

11 BÓVEDA (STA MARÍA)

563

269

294

12 O BURGO (SAN VICENTE)

95

42

53

13 CALDE (SAN PEDRO)

231

109

122

14 CAMOIRA (SANTO ESTEVO)

41

21

20

15 SAN XOÁN DO CAMPO (SAN XOÁN)

272

138

134

16 CARBALLIDO (SAN MARTIÑO)

189

102

87

17 SANTO ANDRÉ DECASTRO (SANTO ANDRÉ)

399

190

209

18 COEO (SAN VICENTE)

140

69

71

19 COESES (STA MARÍA MAGDALENA)

250

125

125

20 CUIÑA (STA EULALIA)

127

67

60

21 ESPERANTE (STA EULALIA)

169

81

88

22 SANTA MARTA DE FIXOS (STA MARTA)

43

25

18

23 GONDAR (STA MARÍA)

95

51

44

24 OMBREIRO (SAN MARTIÑO)

133

72

61

25 LABIO (SAN PEDRO)

108

56

52

26 LAMAS (STA EULALIA)

115

53

62

27 LUGO (Núcelo urbán)

83.399 38831

44568

28 MAZOI (STA EULALIA)

368

190

27

178

Primeira Revisión 15/07/2006

DEFINICIÓN E CARACTERIZACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL
Parroquia

Total

Varones Mujeres

29 MEILÁN (SANTIAGO)

96

46

50

30 SAN PEDRO DE MERA (SAN PEDRO)

77

39

38

31 MONTE DE MEDA (STA MARÍA)

376

191

185

32 MUXA (SAN SALVADOR)

174

85

89

33 MUXA (STA MARÍA)

226

110

116

34 ORBAZAI (SAN MIGUEL)

56

29

27

35 OUTEIRO DAS CAMOIRAS (SAN SALVADOR)

217

113

104

36 PEDREDA (SAN VICENTE)

241

113

128

37 SAN XOÁN DE PENA (SAN XOÁN)

217

100

117

38 PÍAS(SAN VICENTE)

57

24

33

39 SAN MARTIÑO DE PIÑEIRO (SAN MARTIÑO)

345

165

180

40 PIUGOS (SANTIAGO)

36

19

17

41 POUTOMILLOS (SAN MARTIÑO)

24

14

10

42 PROGALO (SANTIAGO)

122

56

66

43 RECIMIL (SAN LOURENZO)

123

65

58

44 RIBAS DE MIÑO(SAN MAMEDE)

94

46

48

45 ROMEÁN (SAN PEDRO)

149

77

72

46 SUBIAS(SAN XULIAN)

200

106

94

47 SAA(SANTIAGO)

119

58

61

48 SAN ROMÁN (STA CRISTINA)

276

131

145

49 SANTA COMBA (SAN PEDRO)

403

187

216

50 SOÑAR (SAN PEDRO)

158

73

85

51 TElXEIRO (STA MARIA)

361

179

182

52 TIRIMOL (SAN XOÁN)

26

12

14

53 TORIBLE (STA MADNA)

164

76

88

54 VERAL (SAN VICENTE)

87

38

49

55 VILACHÁ DE MERA (SAN XULIÁN)

101

50

51

Fonte: Instituto nacional de estadistica. Nomenclator(INE).Ano 2005

Evolución de la poboación
Nos últimos anos no municipio de Lugo produciuse un aumento do número de habitantes, tal como se
desprende da análise da evolución da poboación feita a partir dos datos demográficos dende o ano 1998
ata o presente (ver táboa2.3.1).
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Táboa 2.3.2: Nº de habitantes no municipio no período 1998-2005
Ano

Total

Homes Mulleres

1998 86.620 40.753

45.867

1999 87.480 41.179

46.301

2000 88.235 41.415

46.820

2001 88.901 41.757

47.144

2002 89.509 41.942

47.567

2003 91.158 42.702

48.456

2004 91.426 42.792

48.634

2005 92.271 43.177

49.094

Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE)

Esta tendencia non é coincidente coa que se verifica ó nivel provincial ou autonómico, onde os datos
mostran unha clara perda de habitantes nos últimos censos realizados (táboa 2.3.3)
Táboa 2.3.3: Nº de habitantes na provincia e na comunicando
Ano

Provincia de Lugo Galicia

1998 367.751

2.724.544

1999 366.934

2.730.337

2000 365.619

2.731.900

2001 364.125

2.732.926

2002 361.782

2.737.370

2003 360.512

2.751.094

2004 358.452

2.750.985

2005 357.625

2.762.198

Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE)

Un dato que convén destacar é a elevada densidade de poboación do municipio cun valor de 280,46
habitantes/km2 con respecto á densidade da provincia cun valor de 36,28 habitantes/km2 ou para a
comunidade autónoma cun valor de 93,39 habitantes/km2.

Dinámica demográfica
Natalidade, mortalidade e crecemento vexetativo

Táboa 2.3.4: Movemento natural da poboación
Ano

Nacementos Defuncións Saldo vexetativo

1998 678

817

29
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1999 675

948

-273

2000 698

840

-142

2001 697

912

-215

2002 650

854

-204

2003 748

899

-151

2004 733

836

-103

Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE)

Á vista dos datos de movemento natural de poboación, observase unha diminución de nacementos nos
últimos anos. En canto as defuncións, inda que non se segue un patrón uniforme, superan ós
nacementos derivando nun crecemento vexetativo negativo. O descenso do numero de nacementos
supón en consecuencia unha reducción de efectivos nos xoves e un envellecemento da poboación.
Este comportamento na evolución da poboación debese a unha estructura demográfica desequilibrada a
favor dos máis vellos, en detrimento da base da pirámide demográfica (ver figura 2.3.1). A diminución de
xente nova redunda asimesmo negativamente no descenso dos nacementos.
Táboa 2.3.5: Movemento natural da poboación
Ano

Total Saldo

Intraprovincial Co resto de Saldo

interno

Co resto de Co

Galicia

externo

España

estranxeiro

1998 328

287

268

19

41

-7

48

1999 36

-40

16

-56

76

6

70

2000 156

228

324

-96

-72

-143

71

2001 110

146

195

-49

-36

-69

33

2002 646

251

326

-75

395

-61

456

2003 601

239

196

43

362

-136

498

2004 898

302

352

-50

596

36

560

Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE)
Saldo migratorio

O saldo migratorio total sempre é positivo, o que quere dicir que o municipio nos últimos anos
sempre gañou habitantes, de feito produciuse un importante movemento de habitantes doutras zonas da
provincia ó municipio de Lugo, o cal explica a evolución positiva na poboación total nos últimos anos. O
municipio gañou poboación estranxeira, sen embargo prodúcese un certo movemento dos habitantes de
Lugo cara outras comunidades autónomas e provincias galegas.
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Estructura demográfica

Táboa 2.3.6:Poboación por grupos de idade
Grupos de idade Total
Homes Mulleres
Menos de 16 anos 12.448 6.409

6.039

Entre 16-64

62.342 29.797

32.545

Máis de 64

17.481 6.971

10.510

Total

92.271 43.177

49.094

Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE).Ano 2005

Piramide de poboación. Ano 2005
85 e máis
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

Mulleres

45-49

Homes

40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Figura 2.3.1: Pirámide de idades para o ano 2005.
Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE).Ano 2005

A análise da poboación por grandes grupos de idade mostra que os efectivos poboacionais de idade
superior ós 64 anos supera ós de idade inferior a 16 anos, e esta diferencia é moito maior nas mulleres ca
nos homes. Aínda así, a poboación comprendida entre os 20 e os 45 anos ten unha boa representación.
Índice de dependencia da poboación.- O índice de dependencia xuvenil e senil relaciona ós grupos de
idade comprendida entre 16-64 anos e maiores de 65, e indican o peso que vai ter que soportar a
poboación adulta. Este índice calculase sumando a poboación menor de 16 anos e maior de 65 anos, e
dividida entre a poboación comprendida entre 16 e 64 anos.
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Táboa 2.3.7: Índices de dependencia
Ano

Índice

de

dependencia Índice

global

de

dependencia Índice

xuvenil

de

dependencia

senil

1998

64,6

35,2

29,4

1999

63,7

33,7

30,0

2000

62,7

32,6

30,2

2001

61,6

31,2

30,4

2002

60,8

30,2

30,5

2003

59,7

29,2

30,5

2004

58,9

28,6

30,3

2005

57,9

28,0

29,9

Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE).

A tendencia xeral é que o índice de dependencia senil presenta un maior valor que o índice de
dependencia xuvenil, pero ambos están bastante equilibrados, o que vai garantir a substitución dos grupo
de poboación activa ós de poboación senil (ver táboa 2.3.7).
Reemprazo xeracional.- Este indicador mide o grado no que as xeracións pretéritas son substituídas por
outras novas, e se calcula poñendo en relación a poboación comprendida entre 15-39 anos e a de 40-64
anos.
•

Poboación entre 15-39 anos: 33.034 habitantes

•

Poboación entre 40-64 anos: 30.301 habitantes

A relación entre ambas e de 0,99. Para asegurar o reemprazo xeracional o índice debe ser superior ou
igual a 1. Aínda que se acerca a 1, o municipio de Lugo en principio no tería asegurada a substitución
xeracional.

Actividades
Poboación activa
Táboa 2.3.8: Taxas de actividade e paro
Taxa de actividade Taxa de paro
Total

54,2

12,4

Homes

63,5

10,0

Mulleres

46,2

15,2

Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE).Ano 2001
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Defínese a taxa de actividade como a relación porcentual entre a poboación activa e a poboación total.
Esta taxa é superior á media da comunidade (53.2%). No encanto a taxa de paro, a pesar de se inferior a
media da comunidade autónoma (13,6%), segue a ser unha taxa moi elevada co respecta a media
nacional que é de 8.7%.
Táboa 2.3.9: Distribución da poboación activa
Poboación

Total

Homes Mulleres

Poboación activa

40.930

22.202

18.728

Ocupados

35.850

19.977

15.873

Parados

5.080

2.225

2.855

Poboación inactiva 34.616

12.770

21.846

Fonte: Instituto galego de estatística,(IGE).Ano 2004

Sector primario
Superficie agrícola

Ano

Total

Táboa 2.3.10: Distribución da superficie agrícola (ha) segundo ocupación
Terras
Terras para pastos
Especies arbóreas e Outras terras non
labradas

permanentes

forestais

forestais

1989 25.944

3.315

8.530

5.782

8.317

1999 20.505

6.282

4.659

6.365

3.199

Fonte: Instituto galego de estatística,2006(IGE). A partir de datos do censo agrario de 1999

Na táboa 2.3.10 pódese observar unha tendencia do municipio á ocupación das terreo por terras de labor
e terreos forestais. Estes últimos encóntranse nas zonas do municipio de maiores pendentes cunha clara
vocación forestal.

Táboa 2.3.11: Distribución da superficie das terras labradas
Cultivos herbáceos
Frutais
Viñedo
6.254

24

4

Fonte:IGE,2006. A partir de datos do censo agrario de 1999

Dentro das terras labradas, os cultivos herbáceos son os de maior representación en superficie. Estes
comprenden un gran número de cultivos anuais en pequenas superficies con destino ó autoconsumo ou
mercados locais.
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Poboación ocupada no sector

Táboa 2.3.12: poboación ocupada por sectores de actividade
Total

Agricultura, gandería, caza e silvicultura

Pesca

Industria

Construcción

Servizos

Total

35.850

1.582

46

3.592

3.191

27.439

Homes

19.977

813

31

2.838

2.909

13.386

Mulleres

15.873

769

15

754

282

14.053

Fonte:IGE,2006. Ano 2001

Como se mostra nos datos da táboa 2.3.12, o sector primario non aparenta moi representado no
municipio de Lugo, debido a alta diferencia existente entre poboación urbana e rural (ver análise da
poboación por parroquias). Tan so un 4,4% da poboación activa traballa neste sector primario. Respecto
á adicación neste sector un 80,5% dos traballadores das explotacións agropecuarias dedícanse con
exclusividade a esta actividade. É un porcentaxe alto, tendo en conta a escasa representación deste
sector de actividade, e o carácter urbano do municipio.
Explotacións gandeiras

Na táboa 2.3-8 mostrase a tipoloxía do gando existente no municipio, onde se pode ver que a dedicación
prioritaria neste subsector repártese entre gandería bovina e avícola, e en menor medida gandería
porcina.
Táboa 2.3.13. Unidades de gando maior segundo tipoloxía
Gando

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos

Nº de cabezas

17.235

375

21

1.575

65

Aves

Coellas nais

14.551

45

Fonte:IGE, 2006. A partir de datos do censo agrario de 1999

Na seguinte táboa mostrase o porcentaxe das terras das explotación agropecuarias segundo o seu
tamaño. A maior parte son explotacións inferiores a 1 ha. Esto ten a súa lóxica tendo en conta que o
municipio de Lugo caracterízase polo seu desenrolo urbanístico.
Táboa 2.3.14: % das explotacións con terras segundo superficie
Explotacións con terras >=0,1 a <5 >=5 a <10 >=10 a <20 >=20 a <50
1.799

(43.75%)

(19,01%)

(22.7%)

(12,70)

>=50
(1,77%)

Fonte:IGE, 2006. A partir de datos do censo agrario de 1999

Sector secundario
Representatividade do sector
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Ano
2003

Táboa 2.3.15: Nº de establecementos do sector secundario segundo actividade)
Total
Industrias
Industria
Producción
Construcción Servicios
Industria

extractivas

manufactureira

enerxética

439

12

421

6

786

7209

Fonte:IGE, 2006.Ano2003

Á vista dos datos da táboa, no municipio de Lugo, o subsector da construcción ten unha importancia
maior en canto ó numero de establecementos dedicados a esta actividade, en comparación co subsector
da industria cun menor numero de establecementos. Sen embargo o subsector industrial presenta un
porcentaxe maior de poboación ocupada. En xeral a actividade industrial manufactureira é a de maior
representación con 439 establecementos e tan só 12 dedicados a actividades extractivas.
Distribución espacial do solo industrial

A principal área de solo industrial encontrase no polígono de O Ceao e a zona destinada a súa futura
ampliación (Polígono IF-N) que alberga industrias de tamaño pequeno e medio. Existen ademais outros
enclaves dispersos no territorio municipal como son as pequenas zonas industriais ubicadas en San
Salvador de Muxa, Mazoi e Areiras.
O avance do Plan Xeral de Ordenación Municipal (2006) contempla a próxima declaración como solo
industrial, os terreos ocupados polos antigos destacamentos militares en As Gándaras, e os terreos
ubicados entre a Avenida da Coruña e o trazado do ferrocarril co fin de consolidar os dous enclaves
industriais aislados desta avenida. Na figura 2.3.2 indicase a situación destas zonas industriais e as de
próxima creación.

Figura2.3.2: Distribución espacial das zonas industriais. Fonte: Elaboración propia
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Sector terciario
Representatividade do sector

O sector terciario está amplamente representado no municipio de Lugo, cun total de 7209
establecementos dedicados e estas actividades. Un 76,53% da poboación ocupada dedicase a
actividades incluídas no sector terciario.
Táboa 2.3.16: Nº de establecementos do sector secundario segundo a actividade.
Total

7209

Comercio

Hostalería

2706

811

Transporte

581

Intermediación

Actividades

financeira

inmobiliarias

265

1686

Educación

Actividades

Outras

sanitarias

175

438

547

Fonte:IGE, 2006.Ano2003

Dos subgrupos de actividade dentro deste sector, ó comercio ocupa a maior parte dos establecementos
do sector, seguido das actividades inmobiliarias. A hostalería, transporte, e as actividades sanitarias
teñen tamén relevancia no municipio.

2.4

Núcleos, infraestructuras e equipamentos básicos

Estructura dos poboamentos
A estructura dos poboamentos no concello de Lugo caracterizase pola ubicación aproximadamente
central do núcleo urbán da capital, en torno á cal se produce unha rápida transición hacia zonas
eminentemente rurais sen apenas áreas de características suburbanas. Estas áreas limítanse ás zonas
de crecemento xa descritas no apartado de poboación, ligadas ós principais elementos de comunicación
da rede viaria, e que son visibles no mapa 3.5. Nas zonas rurais verifícanse un total de 319 entidades de
poboación, cunha poboación media de 27,81 habitantes, e que inclúen conformacións en núcleo (maior
grado de agrupamento de vivendas) ou diseminado (maior dispersión). A disposición espacial das
entidades de poboación, incluíndo a toponimia das principais (con poboación maior de 50 habitantes),
móstrase no plano 3.1.

Infraestructuras
Infraestructuras viarias
A rede de infraestructuras viarias, denominando como tales ás adicadas ó tráfico rodado, pode ser
clasificada en función da titularidade dos seus viais. Nomeadamente, clasificouse a rede en estradas de
titularidade nacional, autonómica, provincial, municipal, e rede de camiños non asfaltados de diferente
titularidade. Estes últimos, clasificaronse en camiños de zahorra e outros materiais, e camiños de terrra.
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Os primeiros son en xeral transitables, inda que pode ser precisa a utilización de vehículos todo-terreo.
Os últimos son de dificil tránsito. A lonxitude en función da titularidade é directamente proporcional ó nivel
xerárquico da titularidade. Na táboa 2.4.1 móstrase a lonxitude de viais en función da titularidade.

Táboa 2.4.1: Lonxitude de viario en función da titularidade

Titularidade

Lonxitude (km)

Autovia

25,90

Nacionais

60,59

Autonomicas

45,40

Provinciais

88,05

Municipais (pavimentadas)

653,57

Rúas

156,04

Camiños-terra

828,50

Camiños-zahorra

629,11

Fonte: Elaboración propia

Distribución de augas
A infraestructura de distribución de augas consta de de captación, depuración, conduccións, depósitos e
redes de distribución, arterial e secundarias. No caso de Lugo a captación e depuración realízanse na
“Estación de tratamento de auga potable de Lugo” situada na marxe esquerda do río Miño, á altura do km
3 da estrada CP-29-02 ou tamén coñecida como “estrada de Ombreiro”. Dende a mencionada estación, e
de forma posterior ó tratamento, realízase o bombeo hasta os depósitos de almacenamento situados no
barrio da Piringalla. Estes constitúen un complexo formado por 3 depósitos de 10000 m3, un de 15000 m3
e un quinto depósito con unha capacidade estimada de 10000 m3. Dende estes depósitos parte por un
lado unha conducción pola que se bombea auga para abastecer a zona do Ceao, onde se atopa un sexto
depósito previo á distribución polo polígono do Ceao. Por outro lado parte a rede principal de distribución
para a cidade, en conducción por gravidade, a partir de esta rede arterial parten outras redes menores
propiamente de distribución. Ver Plano 3.7

Rede de saneamento
Esta rede está composta fundamentalmente por unha rede de colectores primarios que desembocan nun
colector xeral, establecido na marxe esquerda do río Miño, e que conducirá o conxunto de augas fecais e
pluviais ata a estación depuradora situada na parroquia de San Xoan de Pena, onde se depuran e se
verten ó río. Esta rede consta de unha serie de elementos de regulación e seguridade como son os
aliviadoiros, arquetóns, estanques de tormenta e puntos de bombeo. Tanto o trazado da rede coma a
localización dos referidos elementos aparecen representados no Plano 3.8
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Rede de distribución de gas
A rede de gas do municipio de Lugo, está composta por unha acometida xeral, situada no polígono
industrial do Ceao, onde conecta co gasoducto de Enagas. A partindo desta acometida, existe unha serie
de conduccións que constitúen a rede de distribución para dar servicio á cidade. A empresa responsable
desta rede é Gas-Galicia. O trazado desta rede, así como os elementos singulares como reguladores e
válvulas, están representados cartográficamente no Plano 3.9.

Equipamentos
Recollida de residuos sólidos urbáns
A producción de residuos sólidos urbanos da cidade de Lugo estimase nuns 1,16 kg/hab/día. Esta cifra
considerase elevada respecto á producción media galega de 0,93 Kg./hab/día. En cumprimiento do
especificado na Ley 10/1998 de Residuos e la Lei 10/1997 de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, o
Concello de Lugo en 1999 iniciou o proceso de implantación de recollida selectiva como corresponde ós
municipios de más de 5.000 habitantes.
O Concello de Lugo dispón dunha cobertura total para a recollida selectiva de residuos urbanos, a traveso
do sistema de separación en orixe e áreas de aportación. A partir dos contedores de recollida de
residuos, disponse dunha flota de camións recolectores-compactadores. A recollida é diaria (nocturna na
cidade e diúrna na área rural). A xestión da recollida de residuos, por concesión municipal, realizase por
URBASER. A xestión dos residuos sólidos urbanos realizase a traveso de SOGAMA na súa Ecoplanta
de residuos de Lugo emprazada no polígono do Ceao, para posteriormente ser depositados na Planta de
Tratamento de Cerceda.
A capacidade de recollida, parece correcta coa seguinte distribución de contedores:
Táboa 2.4.2. Distribución de contedores
Categoria de
Numero
Capacidad
residuos

Unidades

Disponible

Envases ligeros

700

560.000 litros

Vidrio

95

176.700 litros

Papel-Carton

196

588.000 litros

Otros

900

780.000 litros

Fonte: Elaboración propia

O Concello tamén conta cun servicio de recollida de residuos voluminosos que se efectúa en cad
domicilio previo aviso telefónico dos particulares. Estes residuos son depositados na Ecoplanta de
SOGAMA. Así mesmo no Concello se recollen 400 tn./año de lodos de depuradora, que adícanse a usos
agrícolas ou deposítanse en vertedeiro. Adicionalmente está en curso de completar o proxecto do Punto
Limpo, en execución pola Xunta de Galicia e xestión a partir da entrega por parte do Concello.
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Instalacións deportivas de uso público
As instalacións deportivas de uso público teñen un doble interés na planificación das emerxencias. Por
unha parte, constitúen un punto de aglomeración de xente, o que os fai vulnerables a determinados tipos
de riscos. Por outro, poden constituir un lugar de concentración ou aloxamento da poboación (p.ex, en
evacuacións) en determinadas emerxencias. A continuación lístanse as principais instalacións deportivas
de uso público existentes no municipio, xunto coas súas características. A ubicación das mesmas
móstrase no plano 3.12.
Pabellón Polideportivo Municipal
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións: Distancia 43 m Altura 4 m Anchura 26 m.
Tipo de piso: Parquet flotante.
Instalacións de apoio : Posto médico, recadación, sala de prensa e cafetería.
Bancadas: Con asentos.
Nº espectadores: 2.000.
Polideportivo da Piriagalla
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións: Distancia 43 m Altura 7 m Anchura 23 m.
Tipo de piso: Cemento pulido.
Bancadas: Con asentos.
Nº espectadores: 200.
Polideportivo do Palomar
Propietario : Excmo. Concello de Lugo.
Xestión : Concellería de deportes.
Dimensións: Distancia 43 m Altura 2 m Anchura 23 m.
Espacio Complementar • Distancia 3 • Altura 2 • Anchura 7.
Tipo de piso: Parquet pegado.
Instalacións de apoio: Sala de boxeo, escalada.
Bancadas: Con asentos.
Nº espectadores: 200.
Campo de O Ceao
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Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións Espacio Principal: Distancia 105 m Anchura 65 m.
Espacio Complementar: Distancia 60 m Anchura 40 m.
Tipo de piso: Herba natural, espacio complementario de terra.
Bancadas: Con asentos. Nº espectadores 250.
Campo de As Gándaras
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións: Distancia 95 Anchura 58.
Espacio Complementar: Distancia 92 m Anchura 62 m.
Tipo de piso: Herba artificial. (2 Campos)
Bancadas: Con asentos.
Nº espectadores: 300.
Campo de A Cheda
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Tipo de instalación: Campo grande descuberto.
Dimensións: Distancia 105 m Anchura 65 m.
Espacio Complementar: Distancia 60 m Anchura 45 m.
Tipo de piso: terra.
Instalacións de apoio: Cafetería.
Bancadas: Con asentos.
Nº espectadores: 125.
Campo do Polvorín
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións: Distancia 85 m Anchura 50 m.
Tipo de piso: Terra.
Bancadas: Con asentos.
Nº espectadores: 75
Estadio de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
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Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións: 400 m de perímetro
Tipo de piso: sintético
Bancada:sen asentos
Nº espectadores: 2.500
Piscina Municipal do Parque de Milagrosa
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións: Distancia 25 m Anchura 12.5 m Altura 7 m Profundidad de 1.85 a 2.20
Bancadas: sen asentos.
Nº espectadores: 500
Piscina Municipal de As Pedreiras
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións: Distancia 25 m Anchura 12.5 m Altura 7 m Profundidad de 1.20 a 1.60
Bancadas: sen asentos.
Nº espectadores: 250
Estadio de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Propietario: Excmo. Concello de Lugo.
Xestión: Concellería de deportes.
Dimensións: 400 m de perímetro
Tipo de piso: sintético
Bancada:sen asentos
Nº espectadores: 2.500

Centros educativos
Como en calquera centro de uso público, os centros educativos presentan un grande interesa
par a planificación das emerxencias, ó concentrar un grande número de poboación vulnerable en
relativamente pouco espacio. Os principais centros educativos lístanse a continuación,
clasificados en función do seu tipo.
Centros públicos de ensinanza infantil e primaria:
CEI Número 2 Fingoi
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CEIP Albeiors
CEIP Anexa
CEIP Casas
CEIP As Gandaras
CEIP Illa Verde
CEIP Luís Pimentel
CEIP Menendez Pelayo
CEIP As Mercedes
CEIP Paradai
CEIP A Ponte
CEIP Quiroga Balleteros
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Sagrado Corazón
Centros de ensinanza secundaria
IES Anxel Fole
IES Csása
IES Lucus Augusti
IES As mercedes
IES Número 1
IES Piringalla
IES San Xillao
IES Virxe dos ollos Grandes
IES San Xoán Montes
Centros privados ou concertados de ensinanza primaria e secundaria
Colexio Cervantes
Colexio Divino Maestro
Colexio Fingoi
Colexio Franciscanos
Colexio Galén
Colexio María Auxiliadora
Colexio Maristas
Colexio Salesianos
Colexio San José
Colexio Seminario
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Centros de ensino universitario
Escola Politécnica Superior
Facultade de veterinaria
Facultade de humanidades
Facultade de Ciencias
Facultade de Ciencias empresariais
Escola universitaria de Maxisterio
Outros centros de ensino
Escola Oficial de Danza
Escola ofciasl de hostelería
Escola Ofical de Idiomas
Conservatorio de Musica
Instituto Galego de Bacherelato a Distancia

Centros sanitarios
A rede sanitaria do municipio de Lugo consta dos seguintes centros sanitarios clasificados segundo o
caracter público ou privado así como o tipo de asistencia que prestan.
Centros públicos:
Atención primaria:
•

Ambulatorio Praza de Ferrol

•

Centro de Saúde A Milagrosa

•

Centro de Saúde Fingoi

•

Centro de Saúde Illas Canarias

•

Centro de Saúde Sagrado Corazón

•

Centro de Saúde San Roque

Atención especializada e asistencial:
Complexo Hospitalario Xeral-Calde (Capacidade de 720 camas)
•

Hospital Xeral

•

Hospital de Calde

•

Hospital San Xosé

Centros Privados:
•

Policlínica Lucense S.A (Polusa)

•

Hospital Virxe dos Ollos Grandes
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Cemiterios
Existe un único cemiterio de titularidade municipal, o Ceminterio de San Froilán, situado na parroquia de
Santa Eulalia de Esperante. Este ceminterio consta dunha superficie aproximada de 100.000 m2
repartidos en 2 partes de 50.000 m2, correspondendo unha delas a unha ampliación recente, que fai que
o grao de saturación sexa baixo.
Asimesmo, o municipio de Lugo consta de 53 parroquias, e cada unha delas ten o seu propio ceminterio
parroquial.

Tanatorios e salas de autopsias
No municipio de Lugo existen un total de 3 tanatorios:.
•

Luis Iglesias

•

Tanatorio de Lugo S.L.

•

Velatorios Lucenses

Neste último, o equipamento inclúe unha sala de autopsias. Ademais desta, en Lugo existen outras dúas
salas de autopsias, situadas no ceminterio municipal San Froilán e no Policlínico Lucense (Polusa)
respectivamente.
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