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A planificación do Barrio Multiecolóxico, impulsado polo Concello de Lugo no marco 
do proxecto europeo LIFE Lugo+Biodinámico, encádrase ao norte da cidade dentro 
da estratexia de crecemento urbano sostible proxectado no PXOM, pechando o 
armazón urbano residencial colindante coas zonas industriais do Ceao e as 
Gándaras.  

O barrio multiecolóxico, que será o primeiro de España, forma parte do ámbito 
'Parque lineal verde' que envolve toda a cidade, desde o oeste ao noroeste, 
seguindo os cursos fluviais do Miño, Rato e Fervedoira. 

 

Esquema de Parque Lineal Verde de Lugo. Fonte: elaboración propia 

 

Este proxecto promove o desenvolvemento sostible e contribúe ao logro dos 
obxectivos e metas establecidos na Axenda 2030. Por iso, nesta ordenación 
aplicáronse os criterios relacionados co Marco Europeo de Referencia para 
as cidades sostibles (RFSC) nas súas cinco dimensións: gobernanza, 
espacial, social, económica e ambiental. 

Ámbito: os sectores S-1.R (141.636 m²) e S-9.R (70.648 m²). Están situados na 
zona coñecida como A Garaballa de Lugo. Estes terreos clasifícanse como chan 
urbanizable delimitado e desenvolveranse a través dun plan parcial. 

Accesos: Son dous sectores que contan cunhas inmellorables condicións de 
acceso. Están atravesados pola Avda. Infanta Elena Duquesa de Lugo, arteria 
principal de entrada e saída da cidade de Lugo desde a A-6 (O Ceao). 

• Adxudicataria do concurso do deseño do barrio: UTE formada pola empresa 
lucense Avento e Proyfe. 
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1.- DESCRICIÓN DO BARRIO 

 

O barrio está orientado a lograr unha efectiva Ordenación Urbana Adaptada ao 
Cambio Climático á vez que se xera unha contorna urbana  equilibrada, habitable 
e sostible.  

Para iso, a ordenación da proposta non só considerou criterios económicos, 
senón tamén valores ambientais e sociais. Por exemplo, os hortos comunitarios 
cumpren funcións socioculturais importantes e contribúen de forma significativa á 
cohesión social e á seguridade alimentaria.  

Adáptase ao terreo natural, sen variar a topografía existente utilizando de forma 
racional o territorio e os recursos naturais. Garántese, por tanto, a compatibilidade 
entre crecemento, desenvolvemento e progreso económico e a preservación 
do medio ambiente e dos valores paisaxísticos, culturais, históricos e 
etnográficos dese territorio, a fin de asegurar a calidade de vida da poboación 
actual e das xeracións futuras. 

O barrio concíbese como un sistema urbano autárquico para minimizar a presión 
sobre o selado da terra, a agricultura e a biodiversidade. Perséguese alcanzar o 
máximo nivel de autosuficiencia para obter un sistema neutro en carbono 
apostando pola xeración de enerxía renovable. 

Nesa mesma liña, vincúlase o desenvolvemento urbano ao ciclo da auga na súa 
expresión local (captación de auga de choiva, reutilización de auga utilizada). 
Búscase a máxima autosuficiencia hídrica que combine tamén as medidas de 
captación coas medidas de aforro e eficiencia. 

Para a confortabilidade e seguridade dos cidadáns, controláronse as variables 
da contorna como elementos crave da habitabilidade: temperatura, sombras, 
paisaxe sonora, volume verde, diversidade urbana ou inmisión contaminante. 

Foméntase a protección da atmosfera e o uso de materiais, produtos e 
tecnoloxías limpas que reduzan as emisións contaminantes e de gases de 
efecto invernadoiro do sector da construción, así como de materiais reutilizados 
e reciclaxes que contribúan a mellorar a eficiencia no uso dos recursos 

Na organización dos espazos, buscouse crear unha ‘aldea urbana’ que 
proporcione á veciños vivenda, transporte, instalacións e servizos recreativos e 
comunitarios, espazos públicos e pequenos comercios. Desta maneira, créase un 
abanico amplo de usos no barrio. Para facilitar a diversidade e a cohesión 
comunitaria, estes servizos e instalacións atenderán as necesidades de grupos 
sociais diferentes con distintos intereses e demandas. 
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2.1. DIVERSIDADE DE USOS 

 

2.1.1. USO RESIDENCIAL 

Nos dous sectores, o uso característico é o residencial. A categoría específica é a 
vivenda colectiva priorizando edificios interxeneracionais onde alberguen usuarios 
de todas as idades. 

Cando se redacten as ordenanzas específicas do Plan Parcial, esixirase a inclusión 
de criterios bioclimáticos e de eficiencia enerxética no deseño das edificacións.  

Foméntase o uso de madeira na construción dos 
edificios no canto doutros materiais como o aceiro ou o 
formigón para reducir o impacto ambiental. 

Redúcese en xeral o consumo de materiais na 
edificación, ao incrementar o uso de materiais 
renovables, e/ou con menor consumo enerxético na súa 
fabricación e posta en obra, e/ou reciclaxes ou reutilizados. 

Incorpórase na edificación unha estratexia de 
vexetación urbana, coherente nas escalas territorial, 
urbana e arquitectónica. A cuberta ou os balcóns poderán albergar cultivos 
hidropónicos, paneis solares e mesmo invernadoiros acristalados, todo iso 
integrados dentro da súa malla estrutural. 

Promóvese a mellora da calidade de aire interno das vivendas mediante a 
aplicación do estándar de construción Passivhaus. 

Redúcese o consumo de auga na edificación e foméntase a reciclaxe e uso 
selectivo da mesma: Empregaranse, por exemplo, equipos aforradores de auga 
(reductores de caudal e/ou difusores en billas e duchas), sanitarios e 
electrodomésticos cun mínimo de eficiencia no consumo de auga. 

Incorpóranse sistemas separativos de recollida de augas pluviais nos edificios. 
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Promóvese a innovación e os barrios intelixentes co control dos sistemas de 
abastecemento de auga con identificación das posibles perdas.  

Favorecerase a xestión sustentable dos residuos domésticos.  

IMPULSARASE PARTE DO APROVEITAMENTO RESIDENCIAL PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVENDA.  

 

2.1.2. USO TERCIARIO 

O obxectivo é achegar ás persoas aos servizos e os postos de traballo, entendendo 
que con iso se reduce, desde o punto de vista da enerxía, o consumo desta. 
Distínguense no barrio as seguintes clases: 

• Comercial 

Impulsarase o pequeno e mediano comercio e utilizaranse as ferramentas coas que 
conta a legalidade vixente para evitar a implantación de novas grandes superficies 
comerciais. 

• Oficinas 

As oficinas integraranse e diseminarán ao longo do tecido residencial do barrio para 
non crear zonas baleiras, escuras, de uso nulo, fóra do horario laboral. 

Estimularase o crecemento verde e favorecerase o desenvolvemento económico 
circular apoiando a implantación de empresas e edificacións ‘verdes’ nos sectores. 

 

2.1.3. USO EQUIPAMENTO 

Proponse adecuar e dimensionar os equipamentos a unha escala local, para iso as 
parcelas distribúense de xeito estratéxico ao longo da actuación.  

O deseño conta coa planificación de equipamentos públicos nos ámbitos 
educativos, culturais, de asistencia sanitaria, de benestar social e deportivos, que 
se irán desenvolvendo segundo as necesidades que marque o crecemento do 
barrio. 

Contémplase, entre outras iniciativas, a creación de laboratorios viventes (espazos 
públicos participativos, expositivos, de intercambio) para favorecer e potenciar a 
vida na rúa. 
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Servizos urbanos 

Abastecemento alimentario 

Promoveranse instalacións mediante as que se provén produtos de alimentación e 
outros de carácter básico para o abastecemento da poboación que estimulen o 
crecemento verde e a economía circular.  

Indícanse a continuación algúns dos posibles proxectos pensados para o barrio: 

• Mercado 

Apostamos polos mercado locais para a venda de produtos tradicionais con 
exaltación da súa imaxe e garantía de autenticidade. 

 

• Edificios aeropónicos para o autoconsumo do barrio (autoproducto) 

O cultivo aeropónico (cultivar plantas nunha contorna aérea) utiliza de media un 
95% menos de auga que os cultivos tradicionais. Con este método tamén se obtén 
un maior rendemento, ademais de producir vexetais con maior contido nutricional 
para o autoconsumo do barrio. 

Infografía edificio aeropónico. Fonte: elaboración propia. 
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• Hortas urbanas 

Como apoio ao cultivo aeropónico (máis industrializado) créanse hortas urbanas 
que están orientadas, non só á produción de alimento, se non que constitúe un 
ecosistema social integrado a través do realce da agricultura familiar. 

 
Debuxo horto urbano. Fonte: elaboración propia. 

 

Servizos da administración 

Aínda que non se atope situado dentro do ámbito dos sectores, é relevante facer 
mención e ter en conta o Edificio Impulso Verde (primeiro edificio público construído 
en madeira de Galicia), localizado na zona colindante ao barrio. Este edificio supón 
o primeiro paso na creación do barrio multiecolóxico que se está propondo.  

O seu uso será público con servizos municipais e, entre outros espazos, albergará 
unha área de coworking para emprendedores medioambientais. 

Os servizos de administración propios do barrio complementaranse cos 
desenvolvidos neste edificio singular.  

A idea é crear un ‘corazón de barrio’ habilitando espazos municipais para que 
acollan iniciativas de aprendizaxe e que xeren actividades innovadoras.  

 

Servizos infraestructurais básicos 

Créase un ‘district heating’ urbano onde se aproveitará a biomasa da zona para 
abastecer a central de biogás, que será o ‘quentador do barrio’. Sitúase na parte 
máis oriental do Sector 9.R e contigua co Polígono de O Ceao, o Parque 
Empresarial das Gándaras e o futuro desenvolvemento do sector industrial 5. 

O fin é priorizar as enerxías renovables fronte á utilización de fontes de enerxía fósil 
e combater a pobreza enerxética, fomentando o aforro enerxético e o uso eficiente 
dos recursos e da enerxía, preferentemente de xeración propia. 



 

BARRIO MULTIECOLÓXICO DE LUGO 
10 

 

Tamén, contémplanse sistemas de recollida de auga de choiva para ser utilizada 
posteriormente para a rega das zonas verdes e o baldeo das rúas. 

Disporanse de colectores cada 100 metros para a recollida de residuos orgánicos 
que se poderán destinar, entre outras cousas, para as zonas verdes. 

 

2.1.4. USO DE TRANSPORTES E COMUNICACIÓNS 

Rede viaria 

• Vías de primeira orde 

Son as que serven de acceso ao barrio, dando continuidade ás vías de carácter 
superior (A-6, N-VI). Estas son a Avda. Infanta Elena Duquesa de Lugo, Avda. 
Paulo Fabio Máximo, Avda. da Coruña e Rolda Norte. 

Nas dúas primeiras exponse uns corredores verdes que conforman parte do Parque 
Lineal Verde da cidade.  

 

• Vías de segunda orde 

Son aquelas vías que teñen unha importancia na estrutura e organización espacial 
dos diferentes usos do ámbito do barrio. 

Preservouse a estrutura viaria existente para minimizar o impacto da actuación no 
medio. Trátase principalmente de Rúa do Vento. 

Esta vía do interior do barrio concíbese como unha zona restrinxida de automóbiles 
privados implantándose zonas de acougado de tráfico de 30 km/h para o acceso 
puntual.  

Priorízase, por tanto, o peón e a bicicleta. Destínaranse zonas de aparcadoiro para 
estes vehículos paralelamente á Avda. Infanta Elena Duquesa de Lugo onde se 
utilizarán pavimentos filtrantes. 

Estratexicamente, se situarán puntos de recarga para vehículos eléctricos para 
fomentar o uso deste tipo de transporte sostible. 
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Estrutura viaria existente que se mantén na ordenación. Fonte: Elaboración propia 

 

• Distribuidores de barrio 

Son aquelas vías de menor dimensión, pero de gran importancia na ordenación da 
área en que se atopan, e cuxa función é canalizar os fluxos de circulación desde as 
vías de segunda orde até os accesos ás distintas edificacións.  

• Sendas peonís / carril bicicleta 

Foméntase a mobilidade alternativa e sostible, coa previsión ao longo de todo o 
barrio de carrís bici e carreiros para fomentar os desprazamentos a pé e en 
bicicleta. 

Disponse ademais de zonas seguras para o estacionamento das bicicletas. 

As sendas peonís discorren pola rede de corredores verdes e espazos 
naturalizados con especies autóctonas para mellorar tanto a calidade como a 
integración paisaxística da actuación na súa contorna.  

Utilizarase pavimento natural continuo, mediante chan estabilizado cun ligante a 
base de calcín de vidro creado a partir da reciclaxe de refugallos de vidro, o que lle 
proporciona a estabilidade suficiente para garantir durabilidade e reducir o 
mantemento. 
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• Transporte público 

A empresa realizou un estudo da rede actual de transporte público do Concello de 
Lugo para situar os novos puntos de acceso no barrio e garantir o acceso de todos 
a este servizo. 

 

2.1.5. USO ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 

O espazo público é o elemento estruturante da ordenación. É o espazo de 
convivencia cidadá e forma, coa rede de equipamentos e espazos verdes e de 
estancia, os eixos principais da vida social e de relación.  

A calidade destes espazos é indicador de estabilidade. 

 

 
Esquemas de áreas de xogo. Fonte: elaboración propia. 

Optouse por un deseño eficiente dos novos espazos públicos para que se impliquen 
e participen todos os usuarios. Desta maneira, créanse lugares para a 
biodiversidade e para apoiar a cultura mediante a celebración de eventos de 
música, danza, teatro ou arte. 

Consérvanse, pola súa presenza e o seu estado, algúns exemplares do arboledo 
de frondosas autóctonas existentes. 

O seu desenvolvemento adáptase á topografía do lugar para minimizar os 
movementos de terras e protexer aqueles chans de maior valor, co fin de evitar a 
deterioración da paisaxe orixinal, a destrución da estrutura do chan e o 
encarecemento dos futuros custos de execución e mantemento. 
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2.2. IMPACTO DE XÉNERO 

Para a planificación tívose en conta a perspectiva de xénero no urbanismo. 

A proposta sobre os sectores, contribúe a impedir que se reforcen as diferenzas 
existentes en canto á participación, a distribución dos recursos, as normas e valores 
discriminatorios e a discriminación estrutural directa ou indirecta, favorecendo o 
cambio cara a unha igualdade efectiva. 

Favorécese a seguridade no sector, mediante a mestura de usos, percorridos ben 
iluminados cunha intensidade lumínica que permita recoñecer ás persoas a unha 
certa distancia, sen recunchos nin recodos; visibles e recoñecibles antes de iniciar 
o percorrido por eles.  

O concepto de proximidade está intimamente relacionado coa mobilidade e a 
accesibilidade. Esta calidade permite que todo quede próximo e póidanse percorrer 
todos os traxectos a pé, en bicicleta ou en transporte público.  
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DIMENSIÓNS AVALIADAS NA PROPOSTA GAÑADORA 

Calidade: 

• Cumprimento dos obxectivos do Plan Estratéxico Biodinámico de Lugo 
• Orixinalidade da proposta 
• Versatilidade do proposta 
• Diversidade de usos contemplados 
• Innovación das propostas 
• Claridade das propostas 

 

DIMENSIÓNS SEGUNDO O MARCO EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS 
CIDADES SOSTIBLES (RFSC) nas súas cinco dimensións: espacial, gobernanza, 
social, económica e ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- DIMENSIÓN ESPACIAL 

• Desenvolver unha planificación urbana e de uso da terra sostible 
• Garantir a equidade espacial 
• Fomentar a resiliencia territorial 
• Preservar e mellorar o patrimonio urbano, arquitectónico e cultural 
• Promover a alta calidade e a funcionalidade dos espazos públicos e o 

entorno 
• vivo 
• Desenvolver mobilidade alternativa e sostible 
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2 DIMENSIÓN DE GOBERNANZA 

• Asegurar unha estratexia territorial integrada 
• Fomentar a administración sostible e a xestión financeira da cidade 
• Implementar un proceso para a avaliación e mellora continua 
• Incrementar a participación cidadá 
• Fomentar a gobernanza no asociacionismo 
• Facilitar a creación de capacidades e o establecemento de redes 

 

3 DIMENSIÓN SOCIAL 

• Garantir a inclusión social 
• Garantir a equidades social e interxeracional 
• Conformar unha oferta de vivendas para todos 
• Protexer e promover a saúde e o benestar 
• Mellorar a formación e a educación integradoras 
• Promover a cultura e as oportunidades de lecer 

 

4 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

• Estimular o crecemento verde e a economía circular 
• Promover a innovación e as cidades intelixentes 
• Asegurar a conectividade 
• Desenvolver o emprego e unha economía local resiliente 
• Fomentar a produción e o consumo sostibles 
• Fomentar a cooperación e as asociacións innovadoras 

 

5 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

• Mitigación do cambio climático 
• Protexer, restaurar e mellorar a biodiversidade dos ecosistemas 
• Reducir a contaminación 
• Adaptación do cambio climático 
• Xestión dos materiais naturais, a sostibilidade dos recursos e a minimización 
• de residuos 
• Protexer, preservar e xestionar os recursos hídricos 
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