


Presentación dos Orzamentos 2019 
Concello de Lugo



Máis para as persoas.
Máis mobilidade, máis e mellores espazos e servizos públicos, máis 
integración co río, máis rural e máis esforzo en políticas sociais. 
Propostas de consenso social e político.

Modelo de cidade accesible, sostible, equilibrada, xusta, cidade de 
oportunidades e de vangarda.



Orzamentos 2019: 96,6 M€
• Aumentaen1,2 M€ conrespectoaosde2018(+1%)
• Mentéñenseosinvestimentosen15M€
• +30% conrespectoaoiniciodemandato

• Investimentoenpolíticassociais:28 M€
• +18% conrespectoao2018
• Representao30%doOrzamentototal

• DébedaCERO



DÉBEDA CERO

43,5 M €

22,5 M €
14,4 M €

5,5 M €
DÉBEDA CERO
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MÁIS MOBILIDADE

2,3 M€
ACCIÓNS DESTACADAS

Humanización
Av. Adolfo Suárez/A Fervedoira: 1M€

• Acondicionamiento integral dunha das principais portas de entrada á
cidade,earteriadobarriodoSagradoCorazón.

• A necesidade existente acentúase coa futura apertura do novo colexio
do barrio (o Concello cedeu os 10.000m2 de terreos e financiará a
urbanización do entorno) e da estación intermodal (este Goberno
situounadenovonaaxendapolítica.Orzamento:30M€).

• O proxecto mellorará a seguridade vial, a calidade de vida dos veciños e
veciñas,edinamizaráazona.

• CumpreunacordounánimedoPleno.
• Inicio inminente doutro proxecto para a mellora da mobilidade na zona:

oascensor.



MÁIS MOBILIDADE ACCIÓNS DESTACADAS 
Humanización

Entorno da Praza Conde Fontao: 250.000€

• Instalación dunha rampla mecánica para salvar a escalinata -entre a
praza e a rúa Miguel de Cervantes- e acondicionamento do entorno.
SeráaprimeiradeLugo.

• Portadeentradaácidadeenódecomunicaciónscoafuturaintermodal.

2,3 M€



MÁIS MOBILIDADE ACCIÓNS DESTACADAS 
Plan integral de mellora da seguridade vial

Pasos de peóns: 1M€

• Pintadodos1.115pasosdepeónsexistentesnacidade.
• CumpreunacordodoPleno.

Outras actuacións de accesibilidade: 186.000€

2,3 M€



MÁIS E MELLORES ESPAZOS PÚBLICOS

• Seguimos cun Plan que avanza na cohesión social e o equilibrio entre a
veciñanza de todos barrios, a través da dotación e mellora de servizos
básicos (asfaltado, beirarrúas, sumidoiros, abastecemento, mobiliario
urbano,zonasverdes...)

• Permite cubrir o mellor e máis áxil posible as necesidades da cidadanía e
cumpriraspropostasplenariasdaCorporación

• Continuidade do Plan de Barrios I: Un cento de actuacións en toda a
cidade. Consignación do 100% da partida de 2,5M€, que está agora en
execución.

PLAN DE BARRIOS II

2,5 M€



MÁIS E MELLORES SERVIZOS PÚBLICOS

• ReforzodoPlandeBarrios
• Implicación da cidadanía na gobernanza a través dun instrumento de

participacióndirectanaxestióndosfondospúblicos

• Dotaciónaoscolectivos,entidadesoupersoasindividuais

• Edición 2018: 28 propostas de mellora e dotación de equipamentos e
espazos públicos (educación, cultura, deporte, apoio ao
emprendemento...)Enexecución.

ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS

400.000 €



MÁIS INTEGRACIÓN DA CIDADE E O RÍO- EDUSI

• Avanzamosna implantacióndaqueéunhaestratexiadecidadeensimesma,

encamiñada a eliminar a discontinuidade urbana entre a cidade e o Miño, e

impulsaroequilibriosocioeconómiconorte-sureeste-oestedeLugo.

• Actuacións:

ü Posta en valor da cloaca romana achada na parte posterior da sala de

exposiciónsPortaMiñá.

üNovoedificiosocioculturalnazonaLamasdePrado-Abella

ü Piscinastermais(acordoplenario)

üAcciónsformativaselaborais

4 M€



MÁIS RURAL. A TRAVÉS DO RURAL, MÁIS VANGARDA
LIFE LUGO + BIODINÁMICO

1,8 M€
• Continuamoscoimpulsododesenvolvementourbanosostibleeaintrodución

dun novo modelo produtivo en Galicia baseado no uso da madeira como
materialestruturaldeconstrución.

• Aproveitamos unha das materias primas fundamentais de Lugo, a riqueza
forestal,paraxerarriquezaeempregonorural,e,polotanto,fixarpoboación.

• Actuacións:

ü 1ºEdificiopúblicodeGaliciaconstruídoenmadeiragalega,ImpulsoVerde

ü PlanificaciónUrbanísticado1ºbarriomultiecolóxicodeEspaña



MÁIS RURAL. A TRAVÉS DO RURAL, MÁIS VANGARDA
54 PARROQUIAS

1 M€
• Espazo propio porque as 54 parroquias de Lugo representan o 10% da

poboacióneo80%doterritorio.

• Dotación e mellora de servizos para que o rural sexa un lugar de

oportunidades:iluminación,asfaltado,roza,abastecementoesaneamento.



MÁIS ESFORZO EN POLÍTICAS SOCIAIS

28 M€
↑ 18% Con respecto ao 2018
(De 23 M€ a 28 M€)

• Supón o 30% do Orzamento total



23 M €
28 M €

↑ 18% 
2015 2018

MÁIS ESFORZO EN 
POLÍTICAS SOCIAIS



MÁIS ESFORZO EN 
POLÍTICAS SOCIAIS

28 M€
• Investimento:100.000€
• Obxectivos: Favorecer a mobilidade dos estudantes lucenses co fin de

que melloren a súas competencias lingüísticas, culturais e profesionais
cunha axuda económica que complementa as outorgadas polo
programaErasmusparafinanciarosgastosdaestancia.

• Evitar que ningún mozo ou moza lucense se quede sen desfrutar da
oportunidadedeformarsenoestranxeiroporcuestiónseconómicas.

• Beneficiarios:75mozosemozasempadroadosnoconcello

• Dotacióneconómica:Unmínimode100€/mes

BECAS COMPLEMENTARIAS ÁS ERASMUS



BENESTAR SOCIAL

9 M€
MÁIS ESFORZO EN 
POLÍTICAS SOCIAIS

↑ 12 % no mandato (de 7,9 a 9M€)

• AxudanoFogar:3M€.Máisde500usuarios
• 7 centros de convivencia: 2,1 M€. 20.000 usuarios/as ao ano só nas

actividades de animación sociocultural municipais e atención de servizos
sociais

• Centrosdedía:700.000€.70prazas
• Igualdade:644.000€. Atenciónamáisde3.000mulleres/ano
• Emerxenciasocial:300.000€.1.400persoasatendidasno2018

28 M€
O Concello atende a 25.000 persoas ano 
nunha área que é competencia da Xunta



EDUCACIÓN

3,7 M€
MÁIS ESFORZO EN 
POLÍTICAS SOCIAIS

↑ 30 % no mandato (de 2,6 a 3,7M€)

• Servizodecomedoren9colexiospúblicos:900.000€.
ü 660nenosenenasusuarios.↑15%noúltimocurso

• 4 Escolas infantís municipais e cofinanciamento do novo centro de
Garabolos:1,3M€
ü 238prazasdoConcello+82donovocentro

28 M€
Competencia da Xunta



CULTURA

5 M€
MÁIS ESFORZO EN 
POLÍTICAS SOCIAIS

↑ 24 % no mandato (de 3,8 a 5 M€)

• RedeMuseosMunicipaisesalasdeexposicións:725.500 €

• CentrosocioculturalOVelloCárcere:534.000 €

• EscoladeMúsica:817.000 €.

• Xuventude:212.500 €

• Turismo:1M €

28 M€

Obxectivo: ampliación a todo o casco histórico da declaración de Patrimonio da Humanidade. 
Convenio coa USC: 26.000 € para o estudo.



DEPORTES

4,4 M€
MÁIS ESFORZO EN 
POLÍTICAS SOCIAIS

↑ 34 % no mandato (de 2,9 a 4,4 M€)
• Instalación de cuberta na piscina exterior de Frigsa: 1 M€
A cuberta desmontable permitirá ampliar  o uso todo ano, multiplicando por 
12 o número de usuarios (de 12.000 en xullo e agosto a 162.000 anuais).
Financiamento a través dun convenio a tres bandas: Concello, Deputación e 
Xunta (achega: 333.000€ cada administración). 
Cumpre un acordo do Pleno.  
• Promocióndodeporte:2,1 M €
• Mantementoemelloradeinstalaciónsdeportivas:1,1M€

28 M€



DINAMIZACIÓN ECONÓMICA E CREACIÓN DE EMPREGO

6 M€
MÁIS ESFORZO EN 
POLÍTICAS SOCIAIS

↑ 15 % no mandato (de 2,9 a 4,4 M€)
28 M€

• Última fase da modernización da Praza de Abastos: 700.000 €
Con esta 3ª fase do proxecto, na que se acondicionará o semisoto, continuamos 
coa nosa aposta por potenciar este punto neurálxico social e económico que 
achega un valor engadido a Lugo.
Completa a remodelación anterior (exterior e primeira planta), acometida cun 
investimento de 1,4M€ do Plan Urban. 
Acordo unánime do Pleno .

Infraestructuras



DINAMIZACIÓN ECONÓMICA E CREACIÓN DE EMPREGO

6 M€
MÁIS ESFORZO EN 
POLÍTICAS SOCIAIS

↑ 15 % no mandato (de 2,9 a 4,4 M€)

• PlandeapoioaoemprendementoIniciaCoworking
• PlanMelloraLugo

• Obradoirosdeemprego
• ViveirodeempresasdaTinería

• CEI-Nodus

• EspazoLab

28 M€
Plans de emprego e inserción laboral



Máis para as persoas. 




