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Os sete eixos de actuación do Programa Urban:

Eixo 1. Espazo público urbano
Eixo 2. Desenvolvemento económico
Eixo 3. Acción social
Eixo 4. Transporte e comunicacións
Eixo 5. Medio ambiente urbano
Eixo 6. Tecnoloxías
Eixo 7. Xestión, control e participación cidadá

INFORME DE SITUACIÓN – marzo 2011

Presentación das actuacións desenvolvidas e das previstas 
dentro da zona de intervención: 

Canido, Ferrol Vello e A Magdalena



  



Eixo 1. Espazo público urbano

Reurbanización e acondicionamento de espazos 
públicos

Proxectos e d.o. 
contratados e executados

Próxima adxudicación e inicio 
de obra

Praza Cruceiro de 
Canido

3.248 € 124.968 €

Rúa Alonso López 27.028 € (2010-2011)         276.971 €
Rúa Estrela 11.600 € 180.216 €
Rúa Miramar 33.060 €

Paseo da Mariña 16.171 €



Eixo 2. Desenvolvemento económico
Apoio á actividade empresarial

 Implantándose sistema fidelización comercio:

Sistema de datáfonos 
para fidelización do comercio tradicional                     28.995 €

Convocatoria axudas comercio e hostelería 2010:
Axudas concedidas  13.537 €

Próxima convocatoria axudas 2011: 166.463 €

Previsión Dinamización económica e social:
Actuacións de revitalización comercial 45.000 €
Dinamización cultural de espacios públicos urbanos 40.000 €
Apoio a emprendedores ámbito turístico e cultural 50.000 €
Promoción actividades e sector naútico



Eixo 2. Desenvolvemento económico
Turismo

Proxectos e d.o. 
contratados e executados

Próxima contratación de 
execución de obra

Centro de Interpretación do 
Baluarte de San Xoán

6.765 € 76.126 €

Parque arqueolóxico do 
Baluarte de Canido

6.583 €          73.055 €



Eixo 3. Acción social
Fomento da integración social e da igualdade de 
oportunidades

Redacción proxecto e d.o. contratada:

Centro de día para os maiores 44.724 €
Centro de atención infantil 44.724 €
Centro de recursos para as asociacións
(no edificio da casa de Carvalho Calero) 17.468 €

En execución:

Rehabilitación do antigo Hospicio para 
Centro Cívico (salón de actos, sala de lectura, 
Ciberaula, espazos multifuncionais) 560.000 €

(Obra 362.000 €)



Eixo 3. Acción social

Accións formativas finalizadas

Atención Sociosanitaria a Domicilio 47.741 €
(Inserción laboral 50% ao mes de rematar o curso
e 54% aos 6 meses)
Pintor/-a 56.527 €
Mantedor/-a e Reparador/-a de Edificios 50.227 €
(Continúa formación para a tarxeta profesional da construción)

Próximas convocatorias 2011:
Obradoiros para cuidadores informales de dependientes  9.000 €
Accións formativas para colectivos desfavorecidos 50.000 €



Eixo 4. Transporte e comunicacións
Reacondicionamento e apertura de eixos de 
comunicación entre os barrios

Proxectos e d.o. 
contratados e executados

Próxima contratación de 
execución e inicio de obra

Rúa Alegre 70.760 €

Rúas Atocha-Máximo 
Ramos

37.120 €

Rúas Riego-San Diego 30.392 € 365.496 €
Comunicación da rúa 
Alonso López coa rúa Real

42.360 €

Apertura da rúa Máximo 
Ramos

34.841 €        



Eixo 5. Medio ambiente urbano

Proxectos e d.o. 
contratados e executados

Próxima contratación de 
execución de obra

Cantón. Mellora e 
rexeneración zonas verdes

62.936 € (2011-2012)        943.913 €

Parque Reina Sofía. 
Accesibilidade e peche

35.458 €          416.530 €



Eixo 5. Medio ambiente urbano
 Obras executadas:

Dúas isletas de contedores soterrados en Canido 
(redacción de proxecto, dirección de obra e execución)  100.278 €
Rúa Estrela e Rúa Celso Emilio Ferreiro

En execución:

Iluminación pública en Canido-aforro enerxético 
(redacción de proxecto, dirección de obra e execución)  131.795 €
Rúas Rubalcava, Terra, Almendra, Dr. Fleming e Concepción Arenal



Eixo 7. Xestión e control do Programa URBAN e
comunicación e participación cidadá

Información, comunicación e publicidade:
Accións de comunicación (Accións formativas, 
Programa y beneficiarios Axudas, Obras)
Celebración do día da Unión Europea (9/05/2010)
 4 Reunións sectoriais e 2 do consello asesor 
(8/7/2010, 24/11/2010) presentación de proxectos 
Difusión do Programa en Xornadas e Congresos

Xestión e asistencia técnica
Auditoría externa (verificacións previas de cumprimento FEDER) 
Oficina URBAN



EXECUCIÓN ORZAMENTARIA:

Gasto comprometido a 31.12.2010 2.380.749 €

Gasto pagado a 31.12.2010 1.023.512 €

Orzamento 2011 1.600.133 €

70% achegado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
30% achegado polo Concello de Ferrol



  

                       Construíndo vida
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