
Que son os Orzamentos 
Participativos? 
Os Orzamentos Participativos son 
unha ferramenta para que os veciños 
e as veciñas da Coruña decidan 
libremente e de maneira directa  
en que empregar unha parte do 
orzamento do seu Concello.
Este ano imos escoller a que destinar 
3 millóns de euros do total do 
orzamento municipal para 2018:  
2 millóns de euros repartidos  
a partes iguais entre os 10 distritos 
(200.000 € para cada un)  
e 1 millón de euros para propostas 
dirixidas ao conxunto da cidade.

Que podemos  
propoñer? 
As propostas teñen que reunir  
as seguintes características: 
• Ser investimentos: todo o que 

o Concello pode construír ou 
adquirir que teña unha duración 
superior a un ano, que non se 
consuma co uso, que se poida 
inventariar e que non sexa un 
gasto previsiblemente reiterativo. 

• Ser competencia do Concello. 
• Ser legais: non debe contrariar 

ningunha normativa vixente  
e debe favorecer o ben común. 

• Ser viables tecnicamente.

Quen pode participar? 
Calquera persoa empadroada na 
Coruña de 16 ou máis anos pode 
propoñer ideas de investimentos  
para os distritos que queira e para  
a partida global de cidade. Despois, 
escollerá o distrito onde queira votar.

Máis información
Na web aportaaberta.coruna.es  
ou nos puntos de información 
habilitados nas bibliotecas 
municipais, no CMIX (Fórum 
Metropolitano), na Federación  
de Asociacións Veciñais  
da Coruña e no teléfono  
de atención cidadá 010.

Decide en  
que investir  
 3 millóns  
de euros 
 do orzamento  
municipal



Os distritos
Pódense facer propostas  
para calquera dos 10 distritos, 
así como para a cidade  
no seu conxunto.

Encontros de debate
Durante a primeira fase  
realizaranse 12 encontros  
de debate, para  
falar das necesidades  
dos distritos e da cidade. 

Encontros  
nas bibliotecas
As bibliotecas municipais 
tamén organizan encontros. 
Ademais, todas as entidades 
veciñais, sociais e culturais  
da cidade están convidadas  
a organizar os seus propios 
encontros.

O bus itinerante
Un autobús itinerante percorrerá 
as rúas, prazas e parques da 
cidade para que a cidadanía 
poida informarse do proceso, 
resolver as súas dúbidas  
e participar alí mesmo nos 
Orzamentos Participativos.
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Recollida  
de propostas  
Do 26 de abril ao 21 de maio

UCD Senior 
5 de maio | 12:00
Paseo de Ronda, 47

Federación  
de Asociacións  
Veciñais
12 de maio | 19:00
Avda Glasgow, 7

En todos os encontros de  
debate hai reservada aula  
para o servizo de conciliación.

16 de maio | 18:00
CCM A Silva

12 de maio |10:00-12:00
Centro de Saúde  
do Ventorrillo
12 de maio | 12:30-14:00
O Birloque, nos primeiros números 
da avenida de Glasgow



10 de maio | 18:30
CCM Os Rosales

13 de maio | 11:30
Biblioteca Os Rosales

8 de maio | 17:00-20:00
Praza Elíptica

11 de maio | 20:00
CCM Mesoiro

8 de maio | 11:00-14:00
Novo Mesoiro |  
Rúa Illas Sisargas  
(centro comercial)
9 de maio | 17:00-19:00
Novo Mesoiro |  
Avenida Novo Mesoiro (Rotonda 
do parque infanil fronte á escola)
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2 de maio | 19:30
Castro de Elviña |  
Tempo Novo Clube de Fútbol

27 de abril | 17:00-19:00
Castro de Elviña |  
Tempo Novo Clube de Fútbol



4 de maio | 18:30
CCM Eirís

3 de maio | 19:00
Biblioteca Castrillón 

2 de maio | 12.30-14:00
Castrillón, a carón  
do Centro Cívico
2 de maio | 17:00-18:30
Eirís | Parque, entrada  
Avenida Lamadosa
2 de maio | 19:00-20:30
Palavea, a carón do  
Centro Cívico

12 de maio | 18:30
CCM Monelos

9 de maio | 12:00-14:00
Elviña | Rúa Salvador  
de Madariaga
10 de maio | De 11:00-14:00
Monelos | Cruce Avda.  
de Monelos con Rafael Dieste
10 de maio | 17:00-18:30
Matogrande | Colexio  
Liceo, no parque infantil
10 de maio | 19:00-20:30
Barrio das Flores |  
Pavillón deportivo



26 de abril | 18:30
CCM San Diego
15 de maio | 18:30
CCM Os Mallos

11 de maio | 12:00
Biblioteca Fórum  
Metropolitano + CMIX 

25 de abril | 12:00-14:00
Entre o centro cívico de San  
Diego e o polideportivo
25 de abril | 17:00-19:30
Ao remate da zona  
peonil da Gaiteira
12 de maio | 17:00-19:00
CCM Os Mallos
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5 de maio | 19:00
CCM Labañou

8 de maio | 19:30
Biblioteca Ágora 
10 de maio | 19:30
Biblioteca Sagrada Familia 

2 de maio |10:00-12:00
Mercado das Conchiñas,  
na rúa Barcelona
3 de maio | 12:00-14:30
Instituto Rafael Dieste
3 de maio | 17:00-18:00
Parque infantil en 
Pescadores
3 de maio | 18:30-20:00
Labañou, detrás do Centro  
Cívico (Rúa do Carmen)
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3 de maio | 18:30
CCM Cidade Vella

9 de maio | 19:00
Biblioteca Monte Alto
10 de maio | 19:30
Biblioteca Durán Loriga 

27 de abril | 12.30-14:30
Campo da Leña (Praza de España)
28 de abril |10:00-12:00
Praza de Pontevedra
28 de abril | 12:30 a 14:30
Mercado de Montealto
28 de abril | 17:00-19:00
Parque do campo de Marte  
(a carón do local da AVV)

Podes rexistrar as propostas que queiras 
(asegúrate antes de que a túa iniciativa  
non a presentou xa alguén): 
• A través da web aportaaberta.coruna.es 
• Se non tes internet ou prefires facelo  

con axuda: nos puntos de información 
habilitados nas bibliotecas municipais,  
no CMIX (Fórum Metropolitano),  
no bus itinerante ou na Federación  
de Asociacións Veciñais.

• Fase informativa, de debate  
e recollida de propostas: propoñemos, 
debatemos e presentamos propostas  
(do 26 de abril ao 21 de maio).

• Fase de apoios: priorizamos  
as propostas que máis nos gustan.

• Contraste da viabilidade técnica  
das propostas máis apoiadas.

• Votación final: é a fase decisoria. Votamos 
unha ou varias propostas para a cidade  
e unha ou varias propostas para un  
só distrito, aquel que escollamos.

O proceso dos  
Orzamentos Participativos


