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Tras o inicial proceso de diagnose, foron definidos
unha serie de retos que deberán ser abordardos
para conseguir un municipio sostible de cara ao
ano 2030

Sobre eses retos, establécense unha serie de
medidas a levar a cabo para acadar os Obxectivos
Estratéxicos definidos, recollidas no Plan de
Acción da Axenda Urbana das Pontes.



Retos



Emprega: converténdose nun referente enerxético mediante múltiples
modelos de produción enerxética, apostando pola diversificación económica
para evitar a dependencia e polo turismo natural
Sostible: conseguindo unha mobilidade de proximidade, apostando por un
cambio de modelo residencial e acadando un territorio produtivo mediante o
aproveitamento rural e forestal
Integra: atraendo e retendo o talento, apostando polo deporte saudable e
facilitando espazos interxeneracionais
Activa: apostando pola innovación tecnolóxica, fomentando a participación
cidadá e desenvolvendo unha gobernanza multinivel, e avanzando cara unha
xestión municipal integral

Catro grandes retos que afronta As Pontes:



O Plan de Acción da Axenda Urbana das Pontes conta cun
total de 33 accións a poñer en marcha no horizonte de
2030. Estes, contan cun total de 138.532.000€ de
investimento estimado, que será costeado a través de
diferentes canles de financiación pública e privada.

Ademais, poderán ser reformulados e/ou incluídos novos
proxectos se as necesidades do municipio sufrisen
calquera novidade durante a súa implantación



€
Proxectos e actuacións



Redacción e aprobación do PXOM que se
adapte ás necesidades de futuro do Concello
Programa de repoboamento dos núcleos rurais
ligados a proxectos de producción agrícola e
gandeira
Posta en valor da riqueza paisaxística e do
patrimonio industrial e natural do concello
Renaturalización fluvial do Río Eume

Territorio, paisaxe e biodiversidade



Plan de ampliación de quipamentos e servicios
públicos para a poboación dependente
Reordenación e rexeneración de viarios e espazos
públicos existentes, garantizando a complexidade
e diversidade de usos, así como a accesibildiade
no núcleo
Ranaturalziación xeral do núcleo e mellora da
integración do patrimonio natural próximo
Estratexia de rehabilitación integral de barrios

Modelo de Cidade



Implementar estratexias "cero emisións" no
entorno urbano das Pontes
Promover proxectos que melloren a resilencia
do municipio fronte aos efectos do cambio
climático

Cambio Climático



Apostar pola eficiencia enerxética e as
enerxías renovables a nivel municipal
Mellorar a xestión da auga a nivel municipal
así como sesibilizar a población neste ámbito
Impulsar a economía circular tanto a nivel
cidadán como empresarial

Xestión Sostible dos Recursos e Economía Circular



Proxectos de humanización, implementación de
medidas de reducción de velocidade, reorganización
do estacionamento e implantación progresiva da
prioridade peoníl no núcleo urbano
Creación dunha rede de eixos verdes meidante a
transofrmación dos principais viarios do núcleo
Mellora da oferta de transporte público, mellorando
a conexión a nivel municipal e territorial e
favorecendo a intermodalidade peoníl e ciclista

Mobilidade e Transporte



Programa de inserción para persoas con
discapacidades e diversidade funcional
Actualización do IV Plan de Igualdade entre
Mulleres e Homes
Plan de Infancia, Adolescencia e Xuventude
Plan de Convivencia Social e Intercultural

Cohesión Social e Igualdade de Oportunidades



Diversificación da estrutura produtiva local de
cara a garantir o emprego no municipio
Creación de nova oferta de aloxamento turístico
Mellora da contorna do lago, reordenando o
mesmo e mellorando a súa conexión a nivel
territorial
Plan de Turismo Industrial
Crear un ente xestor supramunicipal

Economía Urbana



Reserva de solo no PXOM e creación dun
parque de vivenda pública en alugueiro para
colectivos con dificultades de acceso como
poboación nova ou poboación en risco de
exclusión social
Incentivar a saída ao mercado das vivendas
baleiras e/ou abandonadas do parque
inmobiliario

Vivenda



Creación de infraestruturas tecnolóxicas
As Pontes Maker
Integración dixital

Era Dixital



Creación dunha oficina de planificación
estratéxica
Plan de participación cidadá
Plan de educación, formación e
sensibilización en temáticas relacionadas co
Desenvolvemento Sostible

Participación e Gobernanza




