
Diagnose da Axenda Urbana
das Pontes



O proceso de diagnose da Axenda Urbana é un
dos primeiros pasos para a posta en marcha da
mesma

Este permite identificar os retos e problemáticas,
xunto coas potencialidades do municipio, para o
posterior deseño dos proxecto a poñer en marcha
para acadar un desenvolvemento sostible



Datos descritivos da Axenda Urbana Española
e a identificación dos problemas e retos 
Análise da situación dos 10 obxectivos
estratéxicos da Axenda Urbana Española

No proceso de diagnose foron abordados os
seguintes aspectos:



Datos descriptivos da Axenda
Urbana Española e a identificación

dos problemas e retos 



A Axenda Urbana Española establece unha serie de indicadores que
cada municipio debe avaliar e comparar con diferentes ámbitos
xeográficos, no caso das Pontes a comparativa foi realizada a nivel:
 

Municipal  (de 2.000 a 20.000 habitantes)
Provincial
Autonómico

Os retos e problemáticas foron atallados a través de 4 ámbitos
temáticos que recollen a totalidade dos indicadores establecidos
 



Ámbito
Sociodemográfico



O municipio está nun proceso de envellecemento xunto
cunha caída da poboación. Ambas cuestión derívanse
nun saldo vexetativo negativo, con máis mortes que
nacementos, e un saldo migratorio negativo, con máis
emigración que inmigración. 

Da mesma forma, a densidade de poboación é menor
que no resto de ámbitos xeográficos, vinculado á gran
extensión do municipio.



As Pontes con cunha renta bruta superior ás medias
dos outros territorios da comparativa, ademais dun
menor número de persoas que reciben rentas de
asistencias social (RISGA e AIS).

Tamén, o municpio conta cun maior número de
prestacións de servicios sociais por habitante que as
demáis demarcacións territoriais analizadas.



Ámbito Económico e
Produtivo



O municipio conta cun número maior de PIB por
Habitante que o resto de entidades territoriais a
comparar. Da mesma forma, a cantidade de Renta per
Cápita dispoñible é tamén superior.



En relación co emprego, o porcentaxe de parados do
municipio das Pontes é inferior que no resto de
estamentos comparativos. Mentres que o número de
persoas en activo é inferior.

Por outra banda, o sector industrial conta cun maior
porcentaxe de emprego, ainda que o sector servicios
mantense como o principal sector en canto a
número de postos de traballo. Por outra banda, o
sector primario é reducido e conta cun número
inferior de establecementos agrarios. 



Ámbito Medioambiental e
Enerxético



As Pontes conta cunha menor porcentaxe de solo
con denominación de espacio protexido en
comparación co resto de territorios, especialmente a
nivel comarcal, só sendo inferior os datos recollidos
para a provincia da Coruña. 

Ademáis, o solo non protexido conta cunha
adicación inferior a cultivos e prados respecto ao
resto de ámbitos comparativos. Mesmamente, conta
cun número superior de terreos non productivos.



Na cuestión enerxética, o porcentaxe maior de
consumo eléctrico, así como de emisións de CO2,
reside no Transporte privado e comercial, seguido de
lonxe polo consumo dos edificios residenciais.

En canto a producción, o municipio das Pontes
establécese como un dos concellos galegos con
maior número de aeroxeradores de Galicia.



Ámbito Urbano, Territorial e da
Mobilidade



O precio medio de venta do m2 no municipio pontés
é inferior ao resto de ámbito da análise.

Mais é preciso sinalar que o parque de viviendas
existente nas Pontes está envellecido, contando
cunha maioría de vivendas construidas nos anos 70
e con un proceso de renovación centrado na
rehabilitación máis que na construcción de vivendas
de nova planta.



Análise dos Obxectivos
Estratéxicos da Axenda Urbana



A seguinte cuestión que se establece no proceso de diagnose é a análise para cada un dos 10
Obxectivos Estratéxicos da Axenda Urbana Española

Como resultado, realizouse unha análise DAFO (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e
Oportunidades) que permitiron establecer unha serie de retos que marcarán as liñas
estratéxicas do Plan de Acción



Territorio, paisaxe e biodiversidade

Territorio produtivo: aproveitar o territorio e a súa capacidade
de producir de maneira sostible mediante a xeración de enerxía
por fontes renovables ou produción agrícola e gandeira
Turismo sostible: aproveitar o numeroso patrimonio natural e
industrial como recursos clave á hora de crear unha oferta de
turismo sostible atractiva
Infraestruturas verdes e azuis: fomentar a súa creación de cara
a conseguir unha conectividade adecuada do territorio,
adaptándose as súas características

1.

2.

3.



Modelo de Cidade

Integración urbano-rural: traballar na correcta
integración do tecido urbano e a contorna rural
Rexeneración do espazo público: Seguindo coas
intervencións como as da Praza América, revertir as
dinámicas tradicionais e buscar a creación dun espazo
público amable e humano
 As Pontes verde: Contando coa vexetación como actor
clave na creación dun espazo público de calidade, así
como na loita contra os efectos do cambio climático en
contornas urbanas

1.

2.

3.



Loita contra o Cambio Climático
Plantexamento integral cara a prevención e redución dos
impactos do cambio climático: desenvolver un planeamento
territorial, urbanístico e socioeconómico que responda de
xeito integral aos riscos derivados do Cambio Climático
Desenvolvemento do Plan de Acción polo Clima e a
Enerxía: garantizar a posta en marcha das medidas
propostas
Gobernanza: xerar un modelo colaborativo a nivel interno e
externo coa intención de garantir unha xestión do risco e
que conte coa implicación de todos os actores

1.

2.

3.



Aposta pola eficiencia e o aforro da enerxía e do consumo da
auga: Mediante as fontes de consumo renovable, o
autoconsumo, as medidas de eficiencia enerxética e un sistema
de xestión da auga máis eficiente en todo o seu proceso
Equilibrio entre conservación e posta en valor do patrimonio
natural
Transición industrial cara unha economía sostible e circular:
aplicándoo máis alá do nivel da empresa individual, senón
tamén dende a perspectiva da simbiose industrial
Gobernanza: xerar un modelo colaborativo vinculado co
desenvolvemento sostible

1.

2.

3.

4.

Xestión Sostible dos Recursos e a Economía Circular



Eixos verdes: crear unha serie de eixos verdes que estruturen
o núcleo mediante unha rede de mobilidade sostible e
permitan o aumento da presencia de vexetación
Núcleo accesible: reducir os problemas de accesibilidade
existentes e conseguir un núcleo adaptado ás persoas con
mobilidade reducida 
Rede de mobilidade sostible: aproveitando as infraestuturas
existentes tanto no núcleo como fóra del e facilitando a
conexión municipal e territorial

1.

2.

3.

Mobilidade e Transporte



Loitar contra o proceso de despoboamento e o
envellecemento poboacional: mitigar ou reverter esta
dinámica derivada da migración da poboación nova
Dotación de servicios públicos: adecuar, descentralizar e
optimizar estes servizos ás necesidades da poboación, con
especial atención ao medio rural e a poboación de idades
máis avanzadas
Consecución da equidade e igualdade por cuestión de xénero:
manter a aposta por conseguir un territorio libre de violencia
de xénero e outras violencias machistas

1.

2.

3.

Cohesión Social e a Igualdade de Oportunidades



Proceso de transición exitoso: aproveitando as oportunidades
asociadas coa economía e a enerxía verde
Desenvolvemento económico equilibrado: mantendo a industria
auxiliar e as empresas de transporte, potenciando o comercio e
hostalaría local, aproveitar o potencial asociado ao turismo e
desenvolvendo un sector agrogandeiro e agroindustrial de valor
engadido
Retención e atracción de talento: aproveitando a súa capacidade
para xerar riqueza a nivel local grazas ao seu arraigo
Consolidación do modelo de gobernanza: xerando un modelo de
traballo colaborativo viculado co desenvolvemento económico do
municipio

1.

2.

3.

4.

Economía Urbana



Vivenda
Mellora da conservación, da accesibilidade e da eficiencia
enerxética en vivendas: mitigando as problemáticas
derivadas da antigüidade das edificacións 
Fomento da vida comunitaria: a través da creación de
baixos comerciais e outros locais nos edificios
residenciais nos poboados da Magdalena, A Fraga ou O
Barreiro
Adecuación da normativa urbanística: tendo en conta o
proceso de transición industrial e as dinámicas
poboacionais do municipio

1.

2.

3.



Lograr un municipio ben conectado e intelixente:
incrementando a cobertura de zonas brancas no municipio
Atracción e fomento de inversións tecnolóxicas: captación
de investimento de empresas tecnolóxicas na contorna local
e fomento do emprendemento tecnolóxico e dixital
Integración e inclusión dixital de toda a cidadanía:
acadando un proceso que chegue a toda a cidadanía,
independentemente da súa capacidade e coñecementos
previos

1.

2.

3.

Era Dixital



Adecuación da normativa á realidade sociodemográfica do
municipio: realizar unha actualización da normativa municipal,
en especial do planeamento urbanístico, á realidade actual
Planificación estratéxica en materia de participación e
gobernanza: crear e actualizar instrumentos normativos para a
implementación dunha gobernanza multinivel e multisectorial
na toma de decisións
Fomento da cultura participativa: revitalizar o tecido
asociativo e impulsar vías de participación innovadoras para
unha maior implicación da cidadanía

1.

2.

3.

Participación e gobernanza




