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ORDE DO DÍA

Presentación do proceso de elaboración da Axenda 

Urbana 2030 da Coruña 

1ª Acción participativa: Necesidades e oportunidades

2ª Acción participativa: Retos e problemáticas actuais e 

futuras

3ª Acción participativa: Propostas e ideas

4ª Acción participativa: Posta en común



ANTECEDENTES



É aquel que ten a capacidade de 

satisfacer as necesidades do presente, 

sen deixar a ninguén atrás dunha forma 

economicamente posible e sen 

comprometer os recursos das próximas 

xeracións e minimizando os efectos no 

medio ambiente

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

QUE É O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE?

Sustentabilidade 

económica

Sustentabilidade 

social

Sustentabilidade 

medioambiental
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Desenvolvemento 
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Nova Axenda 

Urbana (2016)
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Axenda Urbana para a 

Unión Europea (2016)

Axenda Urbana 

Española (2019)



A AXENDA URBANA



A Coruña converterase nun referente para 

os demais territorios, á vez que responde ás 

súas propias necesidades, ao ser un dos 121 

municipios españois seleccionados como 

proxectos pilotos polo MITMA (Ministerio de 

Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana)

QUE É UNHA AXENDA URBANA?

Un documento estratéxico e non 

normativo que permite integrar as 

distintas estratexias sectoriais e definir 

un proxecto a longo prazo e unha folla 

de ruta baixo a idea do 

Desenvolvemento Sostible



10 OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Define un marco de 10 Obxectivos Estratéxicos para orientar as políticas urbanas e 

impulsar a consecución do Desenvolvemento Sostible. Cada cidade ou territorio debe 

adaptar estes obxectivos e liñas de actuación ao seu contexto concreto

CALES SON OS OBXECTIVOS DA AXENDA URBANA?



▪ Ordenar o solo de maneira compatible coa súa contorna territorial

▪ Conservar e mellorar o patrimonio natural e cultural e protexer a paisaxe

▪ Mellorar as infraestruturas verdes e azuis e vinculalas co contexto natural

MEDIO AMBIENTE

ORDENAR O TERRITORIO E FACER UN USO

RACIONAL DO SOLO, CONSERVALO E

PROTEXELO



▪ Definir un modelo urbano que fomente a compacidade, o equilibrio urbano e a dotación de 

servizos básicos

▪ Garantir a complexidade funcional e a diversidade de usos

▪ Garantir a calidade e a accesibilidade universal dos espazos públicos

▪ Mellorar o medio ambiente urbano e reducir a contaminación

▪ Impulsar a rexeneración urbana

▪ Mellorar a calidade e sustentabilidade dos edificios

URBANISMO

EVITAR A DISPERSIÓN URBANA E REVITALIZAR

A CIDADE EXISTENTE



▪ Adaptar o modelo territorio e urbano aos efectos do cambio climático e 

avanzar na súa prevención

▪ Reducir as emisións de Gases de Efecto Invernadoiro

▪ Mellorar a resiliencia fronte ao cambio climático

CAMBIO CLIMÁTICO

PREVIR E REDUCIR OS EFECTOS DO CAMBIO

CLIMÁTICO E MELLORAR A RESILIENCIA



▪ Ser máis eficiente enerxeticamente e aforrar enerxía

▪ Optimizar e reducir o consumo de auga

▪ Fomentar o ciclo dos materiais

▪ Reducir os residuos e favorecer a súa reciclaxe

RECURSOS E RESIDUOS

FACER UNHA XESTIÓN SOSTIBLE DOS

RECURSOS E FAVORECER A ECONOMÍA

CIRCULAR



▪ Favorecer a cidade de proximidade

▪ Potenciar modos de transporte sostibles

MOBILIDADE

FAVORECER A PROXIMIDADE E A MOBILIDADE

SOSTIBLE



▪ Reducir o risco de pobreza e exclusión social en contornas urbanas 

desfavorecidas

▪ Buscar a igualdade de oportunidades desde unha perspectiva de xénero, 

idade e discapacidade

CONVIVENCIA E COHESIÓN SOCIAL

FOMENTAR A COHESIÓN SOCIAL E BUSCAR A

EQUIDADE



▪ Buscar a produtividade local, a xeración de emprego e a dinamización e 

diversificación da actividade económica

▪ Fomentar o turismo intelixente, sostible e de calidade e os sectores clave da 

economía local

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

IMPULSAR E FAVORECER A ECONOMÍA URBANA



▪ Fomentar a existencia dun parque de vivendas axeitado a prezo asequible

▪ Garantir o acceso á vivenda, especialmente dos colectivos máis vulnerables

VIVENDA

GARANTIR O ACCESO Á VIVENDA



▪ Favorecer a sociedade do coñecemento e avanzar cara o desenvolvemento 

das cidades intelixentes (Smart Cities)

▪ Fomentar a administración electrónica e reducir a fenda dixital

TRANSICIÓN DIXITAL

LIDERAR E FOMENTAR A INNOVACIÓN DIXITAL



▪ Lograr un marco normativo e estratéxico actualizado, flexible e simplificado que mellore, 

tamén, a xestión

▪ Asegurar a participación cidadá, a transparencia e favorecer a gobernanza multinivel

▪ Impulsar a capacitación local e mellorar a financiación

▪ Deseñar e poñer en marcha campañas de formación e sensibilización en materia urbana, así 

como de intercambio e difusión da información

GOBERNANZA E PARTICIPACIÓN

MELLORAR OS INSTRUMENTOS DE

INTERVENCIÓN E A GOBERNANZA



UN MODELO DE CIDADE

Apostando por unha cidade inclusiva, segura, 

sostible e resiliente

QUE BENEFICIOS NOS APORTA?

UNHA VISIÓN METROPOLITANA

Ampliando o diálogo aos axentes dos municipios 

da Área Metropolitana

UN PROXECTO COLECTIVO

Establecendo un proxecto de cidade e futuro 

baseado na participación e na gobernanza

CLAVE PARA A FINANCIACIÓN

Optando a financiación pública de proxectos a 

nivel estatal e europeo



COMO SE DESENVOLVE

NA CORUÑA?



PARTICIPACIÓN E GOBERNANZA ENFOQUE TERRITORIAL

UN PROCESO INTEGRAL

PRINCIPIOS PARA A SÚA ELABORACIÓN

RELEVANCIA DAS TIC

A participación da 

cidadanía e a 

cooperación entre 

administracións son 

fundamentais

Procurando o equilibrio 

territorial entre os 

diferentes barrios

Empregaranse diferentes 

ferramentas dixitais na 

súa elaboración

O desenvolvemento 

sostible é un fenómeno 

transversal, atendendo 

aos eidos económico, 

medioambiental e social



A CORUÑA 2030

BORRADOR TÉCNICO DO DIAGNÓSTICO

Resultado da análise da situación local, 

realizouse unha identificación inicial das 

Debilidades, Ameazas, Fortalezas e 

Oportunidades (DAFO)

DE ONDE PARTIMOS?

Nos últimos anos o Concello da Coruña 

atópase inmerso nun proceso de reflexión 

para a definición dunha estratexia global de 

cidade



QUE CONTIDOS DEBE TER A AXENDA URBANA DA

CORUÑA?
DIAGNÓSTICO

INDICADORES

Recompila e analiza os datos 

existentes para cada un dos 

Obxectivos Estratéxicos, 

identificando aspectos 

positivos e negativos

Recolle as accións prioritarias 

segundo as necesidades e o 

contexto do territorio

Serven para realizar o 

seguimento e a actualización 

continua durante a súa 

vixencia

LISTADO DE POSIBLES

ACTUACIÓNS



COMO PODO PARTICIPAR?

CUESTIONARIO

Consulta pública sobre os 

principais retos da cidade

ENCONTROS PARTICIPATIVOS

Espazos de reflexión e 

debate colectivo para 

detectar retos e propoñer 

actuacións

PUNTOS INFORMATIVOS

Espazos de divulgación e 

información na rúa

E ADEMAIS...

Dúas vías de participación: o cuestionario e os encontros participativos

Accede ao cuestionario

https://form.jotform.com/221241862027347


ENCONTROS PARTICIPATIVOS

MAIO

• Xoves 19, 18:30h - CC Mesoiro

• Venres 20, 11:00h – CC Labaou

• Luns 23, 17:00h – CC Los Rosales

• Martes 24, 11:00h - CC San Diego

• Mércores 25, 11:00h – CC Elviña

• Xoves 26, 18:30h – Centro Ágora

• Martes 31, 17:00h – CC Os Mallos

XUÑO

• Mércores 1, 17:00h – CC Artesanos

• Xoves 2, 17:00h – CC Castrillón

• Martes 7, 11:00h - CC Monte Alto

Realizaranse 10 encontros 

participativos repartidos pola cidade



INFORMACIÓN DE CONTACTO

www.coruna.gal/axendaurbana/gl

Podes consultar máis información a través das seguintes vías:

acoruna2030@coruna.gal

010

@coruna_gal

@ConcelloCoruna

ConcelloCoruña



MOITAS GRAZAS!


