
ILUMINACIÓN DO PASEO 
FLUVIAL DO RÍO RATO E 
DA ESTRADA LU-P-2925 



“ILUMINANDO O RATO” 
 O río Rato é unha zona fluvial rehabilitada pola que os 

cidadáns realizan deporte, pasean e gozan do grande 
patrimonio medioambiental que rodea á cidade de Lugo 

 
 Nesta zona apenas se atopan edificacións, polo que é un 

lugar ideal para realizar actividades de lecer e tempo libre 
 
 Actualmente, nin os viais da zona nin o propio paseo ten 

unha rede de alumeado polo que, executar este proxecto de 
iluminación beneficiará á propia cidade amurallada, así 
como aos centos de veciños que poderán desfrutar deste 
espazo en horas de pouca ou ningunha luz 

 
 



“ILUMINANDO O RATO” 
 O obxectivo deste proxecto é: 

 
“Definir as obras e elementos necesarios para dotar do sistema de 
alumeado á estrada e zonas verdes no entorno do Paseo do Río Rato, un 
dos escearios naturais máis emblemáticos e concorridos da cidade de 
Lugo. Neste enclave atópanse, ademais, dúas das edificacións máis 
visitadas polos veciños: o Centro de Interpretación Terras do Miño e o 
Centro de Cestería” 



“ILUMINANDO O RATO” 
 Zonas a tratar 

 
O proxecto de alumeado abarca un total de 7 quilómetros, dende o río 
Rato ata a estada LU-P-2925. 
 
Paseo fluvial: dende a Avenida de Madrid ata o parque do Sagrado 
Corazón. Instalaranse novas luminarias de poste nas zonas do paseo 
nas que a iluminación ubicada á beira da estrada sexa insuficiente.   
 
 
Estrada LU-P-2925: dende a Avenida de Madrid ata a estrada da 
Fonsagrada (LU-530). Instalaranse luminarias de poste, pero con doble 
luminaria para solventar os problemas de iluminación no paseo fluvial e 
na propia estrada.  
 

 
 
 



“ILUMINANDO O RATO” 
 SISTEMA DE TELEXESTIÓN 

  
“A través deste sistema, poderase controlar de xeito remoto, a través 
dun software nas instalacións, a iluminación de todas e cada unha das 

luminarias” 
  
Este sistema permitirá: 
 
1- Regular a intensidade lumínica a distancia 
2- Garantir a luminosidade por treitos, tanto no paseo como no vial 
3- Aforrar custos, pois o consumo está adaptado á cada situación 

 
 

 
 
  

 
 
 



“ILUMINANDO O RATO” 

 Orzamento: 1.364.913,30 € (IVA 
INCLUÍDO) 

 7 quilómetros de extensión 
 283 luminarias LED :  

144 luminarias no paseo 
3 proxectores no paseo  
103 luminarias no vial 
 

 252 farolas de color neutro que 
reducen o impacto ambiental 

 25 metros de distancia entre as 
farolas do paseo e de 30 metros na 
estrada 

 1.466 metros de biondas de 
seguridade 

 
 
 
 
 

 
 Case 20,000 metros de cableado 

de aluminio 
 3 cadros de mando e control 
 3 proxectores LED de 39 vatios 
 Luminarias: 

 149 de 35,7 vatios 
 45 de 98 vatios 
 18 de 140 vatios 
 12 de 179 vatios 
 27 de 98w-15,5 vatios 
 1 de 171w-12,5 vatios 

 

 3 proxectores LED 39 vatios 
 
  

 
 
 

FICHA TÉCNICA 


