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Programa 
Urban Ferrol 

  ‐ Espazo Público Urbano 
  ‐ Desenvolvemento Económico e Emprego 

  ‐ Acción Social 
  ‐ Transporte e Comunicacións 
  ‐ Medio Ambiente Urbano 

 ‐ Tecnoloxías 
  ‐ XesOón, Control e ParOcipación Cidadá 
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Construíndo vida  

nos seguintes eixos: 



Gota a gota imos recuperando a cidade 

-  Temos traballado no Programa Urban desde 2009 

-  Despois do traballo comezamos a recoller os froitos 

- Agora toca unha mirada ó futuro,  

construindo cidade para as persoas. 

Construíndo vida. 
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INFORME DE SITUACIÓN

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 redactados:

✔Praza Cruceiro de Canido......................   3.248 €
✔Rúa Alonso López.................................. 27.028 €
✔Rúa Estrela............................................. 11.600 €
✔Rúa Miramar........................................... 33.060 €
✔Paseo da Mariña.................................... 16.171 €



Eixo 1. Espazo público urbano

➔Reurbanización e acondicionamento de espazos 
públicos

Contratándose a súa execución:

✔Praza Cruceiro de Canido......................124.968 €
✔Rúa Alonso López (2010-2011)..............276.971 €
✔Rúa Estrela.............................................180.216 €



Eixo 2. Desenvolvemento económico

➔Apoio á actividade empresarial

 Proxecto contratado:

✔Sistema de fidelización do comercio tradicional............ 30.517 €

En trámite de resolución de concesión:
✔Axudas para hostalería.................................................. 60.000 €
✔Axudas para mobiliario de terrazas................................ 30.000 €
✔Axudas para pequeno comercio.................................... 90.000 €



Eixo 2. Desenvolvemento económico
➔Turismo

 Proxectos redactados:

✔Centro de interpretación do Baluarte de San Xoan   6.765 €
✔Parque arqueolóxico do Baluarte de Canido....         6.583 €



Eixo 3. Acción social
➔Fomento da integración social e da igualdade de 
oportunidades
➔Formación profesional ocupacional

Redacción dos seguintes proxectos

✔Centro de día para os maiores................................. 44.724 €
✔Centro de atención infantil......................................... 44.724 €
✔Centro de recursos para as asociacións................... 17.468 €

Contratándose a execución

✔Centro Cívico no antigo Hospicio (2010-2011).......... 560.000 €



Eixo 3. Acción social

Accións formativas 2010

✔Atención Sociosanitaria a Domicilio.......................... 47.741 €
Inserción laboral do 50% dos alumnos ao mes de rematar o curso

✔Pintor/-a..................................................................... 56.527 €
✔Mantedor/-a e Reparador/-a de Edificios.................. 50.227 €
Remate destas dúas accións formativas finais 2010



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

Proxectos redactados:

✔Rúa Alegre................................................................ 70.760 €
✔Atocha – Máximo Ramos.......................................... 37.120 €
✔Riego (antes Zurbano) – San Diego......................... 30.392 €
✔Comunicación da rúa Alonso López coa rúa Real.... 42.360 €
✔Apertura da rúa Máximo Ramos............................... 34.841 €

En contratación a súa execución: 

✔Riego (antes Zurbano) – San Diego (2010-2011) .... 365.496 €



Eixo 5. Medio ambiente urbano

 Redacción dos seguintes proxectos (próxima aprobación)

✔Mellora e rexeneración de zonas verdes (Cantón)....... 62.936 €
✔Accesibilidade ao Parque Raíña Sofía.......................... 35.458 €



Eixo 5. Medio ambiente urbano
 Obras executadas

✔Contedores soterrados en Canido (redacción de proxecto, dirección de 
obra e execución)..........................................................    100.278 €

Rúa Estrela e Rúa Celso Emilio Ferreiro



Eixo 5. Medio ambiente urbano

Obras en execución (finalización prevista Decembro 2010)

✔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

Gasto: 270.000 €
●Información e publicidade
✔Xornada de Presentación elixida como “Boa Práctica” 
polo Ministerio de Economía

✔Plan de Comunicación
✔Marcha por Europa
✔Accións formativas, Programa Axudas
✔Difusión do Programa en Xornadas e Congresos
(presenza en Acto Anual FEDER - Alcalá e Congreso sobre 
revitalización integral de centros históricos - Vitoria
●Xestión e asistencia técnica
✔Auditoría externa (verificacións previas de cumprimento FEDER) 
✔Oficina URBAN



Os sete eixos do Programa URBAN
Gasto comprometido ata a data na zona de 

intervención:
(sen as obras en licitación)

Eixo 1. Espazo público urbano....................................... 91.107   €
Eixo 2. Desenvolvemento económico............................ 223.865 €
Eixo 3. Acción social....................................................... 261.411 €
Eixo 4. Transporte e comunicacións.............................. 215.473 €
Eixo 5. Medioambiente urbano....................................... 330.467 €
Eixo 7. Xestión, control e participación cidadá............. 270.000 €

TOTAL GASTO.............................................. 1.392.323 €

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



Os sete eixos do Programa URBAN
Gasto ata a data na zona de intervención

(coas obras actualmente en licitación)

Eixo 1. Espazo público urbano....................................... 673.262   €
Eixo 2. Desenvolvemento económico............................ 223.865 €
Eixo 3. Acción social....................................................... 821.411 €
Eixo 4. Transporte e comunicacións.............................. 580.969 €
Eixo 5. Medioambiente urbano....................................... 330.467 €
Eixo 7. Xestión, control e participación cidadá............. 270.000 €

TOTAL GASTO...............................................2.899.974 €

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



  



Previsión execución actuacións 2011:
                          
I- Execución obras: 

Eixo 1: Reurbanización e acondicionamento de espazos 
públicos

- Praza Cruceiro Canido
- Rúa Alonso López
- Rúa Estrela

Eixo 2: Desenvolvemento económico-Turismo

-Centro de interpretación do Baluarte de San Xoan
-Parque arqueolóxico do Baluarte de Canido



Previsión execución actuacións 2011:
                          
Eixo 3: Acción Social

- Centro Cívico no Antigo Hospicio

Eixo 4: Transporte e comunicacións. Reacondicionamento e apertura 
de eixos de comunicación.

- Rúas Riego e San Diego

Eixo 5: Medio ambiente urbano

- Cantón: Mellora e rexeneración de zonas verdes
- Parque Raíña Sofía: Apertura de espazos á cidadanía



II- Accións formativas 2011: 

- Acción formativa dirixida aos colectivos desfavorecidos

- Accion formativa para cuidadores informais (doce obradoiros)

III- Desenvolvemento económico e social: 

- Dinamización espazos públicos 
- Revitalización comercial
- Apoio a emprendedores, liñas de axudas a PEMES



Actuacións pensadas para a cidadanía 
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-  Recuperación de espazos emblemáticos da cidade que serán devoltos á cidadanía para o 

seu uso e disfrute. 

-  Coa súa rehabilitación e mellora, recuperamos de xeito definitivo parte da nosa historia, 

deixamos de pensar no pasado para mirar cara ó futuro. 

- Tres grandes actuacións preséntanse a continuación: 

-  Rehabilitación Antigo Hospicio e Creación do Centro Cívico 

-  Apertura de espazos á cidadanía: Parque Raíña Sofía 

-  Mellora e rexeneración de zonas verdes e parques públicos: Cantón de Molíns 



Rehabilitación Antigo Hospicio e Creación do Centro Cívico 

- O Antigo Hospicio creouse en 1852, no contexto dunha gran fame seguida dunha virulenta epidemia de cólera 

-  Instalado inicialmente nos baixos do Hospital de Caridade, foi dotado dun novo edificio a principios do s.XX 

-  Desde as súa orixe estaba destinado a "nenos e nenas orfos, abandoados ou pobres”, co tempo caeu en desuso 

-  Recuperamos de xeito definitivo un dous inmobles máis emblemáticos da cidade 

-  Coa súa rehabilitación voltará a estar ó servicio dos cidadáns, convertíndose nun Centro Cívico. 

-  As súas actividades dinamizarán o barrio da Magdalena. 

-  Está chamado a converterse en punto de encontro dos ferroláns da zona centro 
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Rehabilitación Antigo Hospicio e Creación do Centro Cívico 

USOS DA EDIFICACIÓN   

-  planta baixa: albergará a recepción e unha sala de usos múltiples, un espazo que servirá tanto para salón de actos como 

para sala de exposicións. 

-  planta primeira: albergará tres aulas, sala de xuntas, vestiarios e unha área de descanso 

-  planta segunda e o baixo cuberta: albergarán a sala de lectura, unha área administrativa e outra adicada a descanso. 

Servizos pensados para a cidadanía 
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Apertura de espazos á cidadanía: Parque Raíña Sofía 

-  A intervención do Programa Urban Ferrol converterá un parque pechado, rodeado de murallas, nun espazo aberto á cidadanía. 

-  O parque Raíña Sofía será un parque polo que se poderá pasar dun barrio ó outro, de Canido a Ferrol Vello e a Magdalena, 

ademais de gozar do seu interior pasando así a ser un elemento de conexión dentro da cidade, favorecendo deste xeito a 

comunicación entre os barrios históricos de Ferrol. 

-  O que agora é opaco e pechado volverase transparente e accesible para a cidadanía de Ferrol e para os seus habitantes. 
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Cantón de Molíns: 
Mellora e rexeneración de zonas verdes e parques públicos: 

-  Gran valor histórico: primeira alameda civil de Galicia – s. XVIII 

-  Coa súa mellora e a rexeneración das zonas verdes voltará a converterse en punto de encontro da cidadanía ferrolá 

-  Recupérase un gran xardín con novas zonas peonís no que se potencia o existente, a historia e a riqueza botánica, cunha 

interesante fusión entre o "antigo" e o novo, pero dentro dun mesmo marco común. 

-  As áreas de actuacións serán: 

-  Alameda de Suanzes: conservar o pavimento térreo actual, reparando os desperfectos existentes, arranxos e repintado dos 

farois, reforzamento da iluminación.  

-  Cantón de Molíns: renovación do pavimento, mellora e recrecido dos xardíns sobre os que medran os magnolios, 

recondución das augas de chuvia, mellora da iluminación existente. 

-  Cantón Baixo: regularizar os xardíns e mellorar o pavimento existente, eliminar algunhas especies vexetais non acordes co 

ámbito, recolocar esculturas e monumentos, colocando no seu lugar a antiga fonte da Fama. 

-  Praza das Angustias: mellora dos percorridos peonís e da lexibilidade espacial do conxunto, aumento da superficie "verde”.  
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