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Guía básica para entender unha estratexia DUSI
(Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado)
As perspectivas de futuro e as novas concepcións das cidades do mañá están
a adquirir cada vez máis importancia a todos os niveis. O desenvolvemento das
nosas cidades determinará o futuro de Europa. (Johannes Hahn, Comisario
Europeo de Política Rexional en 2011)

Introdución
Este documento é, como o seu propio nome indica, unha guía básica que non
pretende:
 Ser un manual para coñecer os instrumentos que as institucións
europeas lles ofrecen ás administracións públicas para a concesión de
axudas ao desenvolvemento urbano ou similares.
 Ser un manual de uso para o desenvolvemento e xestión dunha
estratexia de desenvolvemento urbano e integrado (EDUSI).
 Ofrecer un resumo da estratexia territorial EidusCoruña desenvolvida
polo Concello da Coruña, dado que xa existe unha páxina web
específica (www.coruna.gal/eidus) con documentación suficiente, na que
atopar, consultar e descargar toda a información necesaria para
coñecela.
Esta guía só pretende ofrecer unha aproximación sinxela que permita
entender todo o que rodea o desenvolvemento urbano, os seus antecedentes
previos, a súa terminoloxía, a súa base legal… Quere, por tanto, achegar o
concepto de estratexia urbana e territorial a quen sinta interese por este
tema aínda que parta de cero (ou case). Tenta dar a coñecer os beneficios
derivados destes plans de desenvolvemento urbano para a cidadanía, para que
mellore a súa calidade de vida nunha contorna determinada. En definitiva, a
razón de ser dunha estratexia urbana.
Consta de dúas partes moi diferenciadas:
1. Nunha primeira parte, trátase de forma bastante esquemática a
estrutura básica dunha estratexia DUSI
2. Nunha segunda, téntase explicar o contido propio e específico da
estratexia territorial EidusCoruña, os contidos e a organización
que a fan diferente e adaptada ás necesidades da cidade.
Esta guía foi elaborada polo Departamento de
Proxectos Europeos e Estratexia do
Servizo de Alcaldía do Concello da Coruña.

www.coruna.gal/eidus

Xuño 2018
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PARTE 1. Estratexias DUSI
1. Fondos Europeos
Entre os fondos comunitarios do orzamento da UE, revisten un papel moi
significativo os denominados recursos estruturais. Estes recursos son os
denominados Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos
FEIE) e tamén o Fondo de Cohesión. Os dous teñen unha finalidade común:
favoreceren unha mellor cohesión económica e social no espazo comunitario, a
través da cofinanciamento das políticas de gasto público desenvolvidas polos
estados membros e dirixidas á consecución do devandito obxectivo.

1.1 Antecedentes
Nas cidades habita máis do 75% da poboación europea e materialízase o 80%
da actividade económica. Constitúen, por tanto, os motores do crecemento e
do emprego en Europa. Con todo, aínda nas cidades europeas máis
prósperas, constátase a existencia de determinadas contornas sobre as que é
preciso dirixir accións específicas de desenvolvemento urbano que sirvan para
resolver os seus principais problemas.
Neste contexto constatouse en Europa a necesidade e a potencialidade que
teñen os proxectos de rexeneración urbana, concretados nos últimos anos en
diferentes iniciativas e programas, desde os Proxectos Pilotos Urbanos (anos
1990 e 1993), os programas comunitarios URBAN nas súas 2 fases (URBAN I
1994–1999 e URBAN II 2000–2006) e as actuacións de rexeneración urbana
do período 2007-2013, dirixidas tanto a rehabilitar a contorna física, o
patrimonio histórico e cultural, fomentar a iniciativa empresarial, o emprego
local, o desenvolvemento comunitario, e a reforzar a cohesión social
promovendo a integración social, cultural e económica.
Todo este empuxe e desenvolvemento púidose levar a cabo grazas aos
Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos FEIE) que son:
• o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
• o Fondo Social Europeo (FSE)
• o Fondo de Cohesión
• o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)
• o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)

A dimensión urbana da política de cohesión reforzouse considerablemente no
período 2014-2020, o que se constata no aumento importante do financiamento
europeo, recoñecendo por fin a importancia das cidades mediante a redacción
da Estratexia Europa 2020 (ou Europa 2020) que constitúe unha visión da
economía social de mercado de Europa para o século XXI, e sinala o camiño
cara ao crecemento da UE. Esta estratexia propón cinco obxectivos
cuantificables para 2020 (ambiciosos pero alcanzables), que representan a
dirección que se debe tomar:
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-

o emprego
a investigación e a innovación
o cambio climático e a enerxía
a educación
a loita contra a pobreza

Estes obxectivos están interrelacionados e son fundamentais para ter éxito,
pero non son exhaustivos. Son ademais representativos das 3 prioridades da
estratexia que se reforzan mutuamente:
1. Crecemento intelixente: desenvolvendo unha economía baseada no
coñecemento e a innovación. Esta prioridade reflectiuse no Programa
Operativo de Crecemento Intelixente (Pocint) 2014-2020, cuxas
actuacións se enmarcan no Eixo Prioritario 1 e especificamente no
fomento do investimento empresarial no I+D+i do sector TIC.
2. Crecemento sustentable: promoción dunha economía que utilice mais
eficazmente os recursos, que sexa verde e máis competitiva. Esta
prioridade deu lugar ao Programa Operativo de Crecemento Sustentable
(POCS) 2014-2020, que se articula a través de 4 eixos, que á súa vez se
estruturan nos 4 obxectivos temáticos e 5 prioridades de investimento
(véxase a páx.12)

3. Crecemento integrador: fomento dunha economía cun alto nivel de
emprego que redunde na cohesión económica, social e territorial.
Ademais, a Comisión propón 7 iniciativas emblemáticas para catalizar os
avances en cada tema prioritario:
1. «Unión pola innovación», para mellorar o acceso ao financiamento para
investigación e innovación.
2. «Xuventude en movemento», para mellorar os resultados dos sistemas educativos
e facilitar a entrada dos mozos e mozas no mercado de traballo.
3. «Unha axenda dixital para Europa», para acelerar a alta velocidade de internet
para o mellor beneficio dixital para familias e empresas.
4. «Unha Europa que utilice eficazmente os recursos», para apoiar o cambio cara a
unha economía baixa en emisións de carbono, promover a eficacia enerxética,
incrementar as enerxías renovables e modernizar o transporte.
5. «Unha política industrial para a era da mundialización», para mellorar a contorna
empresarial e o desenvolvemento dunha base industrial forte e sustentable.
6. «Axenda de novas cualificacións e empregos», para modernizar os mercados
laborais co fin de aumentar a participación e a mobilidade laboral, e adecuar mellor
a oferta e a demanda de traballos.
7. «Plataforma europea contra a pobreza», para garantir a cohesión social e
territorial, e que as persoas que sofren de pobreza e exclusión social poidan vivir
dignamente e tomar parte activa na sociedade.

Desde decembro de 2017, os Programas Operativos POCint e POCS
uníronse nun só que agora se chama POPE (Programa Operativo
Plurirrexional de España), o que permite despregar unha estratexia máis
integrada para o conxunto das actuacións da AXE, de maneira análoga a como
se realiza nos PO rexionais.
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1.2 Normativa comunitaria e desenvolvemento en España
O Regulamento 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de
decembro de 2013 sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(Feder) establece no seu art. 7:
7.1: “O Feder apoiará, mediante programas operativos, o desenvolvemento
urbano sustentable a través de estratexias que establezan medidas integradas
para facer fronte aos retos económicos, ambientais, climáticos, demográficos e sociais
que afectan ás zonas urbanas…”
7.2. O desenvolvemento urbano sustentable realizarase mediante o investimento
territorial integrado (art. 36 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013), mediante un
programa operativo específico ou mediante un eixo prioritario específico.
7.3. Tendo en conta a súa situación territorial específica, cada Estado membro
establecerá no seu acordo de asociación os principios para a selección das zonas
urbanas nas que deban poñerse en práctica medidas integradas para o
desenvolvemento urbano sustentable e unha asignación indicativa para as devanditas
medidas a escala nacional.

A pedra angular do artigo 7 do Feder é a existencia de estratexias urbanas
integradas sustentables que deben estar compostas por accións
interrelacionadas que traten de mellorar de forma duradeira a situación
económica, ambiental, climática, social e demográfica dunha zona urbana.
Por «interrelacionadas» ou «interconectadas» debe entenderse que as
accións non deben propoñerse e financiarse de forma totalmente
independente, senón que deben desenvolverse no contexto dunha
ESTRATEXIA integrada máis ampla, coa finalidade clara de crear unha
resposta coherente e integrada aos problemas da zona urbana afectada (barrio
marxinal, distrito, cidade, área metropolitana, etc.).
Ademais, segundo se define no Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, o Acordo de
Asociación é o documento elaborado polo estado membro no que se expón a
estratexia dese estado e as súas prioridades para utilizar os Fondos EIE
(FEIE) dunha maneira efectiva e eficiente, para conseguir un crecemento
intelixente, sustentable e integrador, aprobado previamente pola Comisión.
O Acordo de Asociación de España 2014-2020 aprobouse o 30 de outubro
de 2014 e establece que “… ás novas propostas para o desenvolvemento urbano
sustentable esixiráselles estar apoiadas por unha estratexia ben definida e a longo
prazo que sirva de marco de referencia territorial e sectorial para todas as operación
ou intervencións a implementar que deben contribuír á devandita estratexia…”

Seguindo as indicacións recollidas nos Regulamentos comunitarios, os
principios que deberían guiar a elaboración das Estratexias DUSI son:
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1. O FEDER apoia estratexias de desenvolvemento urbano sustentable e non
actuacións ou operacións específicas de rexeneración urbana non integradas nun
contexto máis amplo. A estratexia non se reduce a un “marco de referencia” para
un conxunto de actuacións, senón que É A ESTRATEXIA NO SEU CONXUNTO A
QUE SERÁ SELECCIONADA.
2. A sustentabilidade fai referencia á mellora duradeira e a longo prazo das
condicións sociais, económicas, ambientais dunha área urbana singular, por iso a
necesidade dunha estratexia coherente, e non unicamente proxectos para
abordar problemáticas específicas.
3. Na estratexia deberán definirse os proxectos ou conxunto de actuacións que,
interrelacionadas entre si -por iso son accións integradas- contribúan aos fins da
estratexia.
4. Debe existir un concepto máis flexible e integrador de “área urbana”. Son as
autoridades urbanas as que deben definir a escala territorial apropiada, que no
caso da DUSI da Coruña é a autoridade municipal.

Unha novidade no novo período 2014-2020 é o fortalecemento do papel das
redes sectoriais, en particular a Rede de Iniciativas Urbanas (RIU), que se
configura como un mecanismo de coordinación, impulso, orientación,
capacitación dos xestores urbanos, apoio á xestión e avaliación de actuacións
en materia urbana.

2. Estratexias Urbanas Integradas (EUI)
2.1 Principios clave sobre as EUI
As cidades son primordiais dentro do modelo de desenvolvemento
sustentable, o cal integra os ámbitos sociais, económicos e ambientais das
cidades.











A estratexia urbana integrada debe ser unha estratexia global e en evolución
que lle sexa útil á autoridade urbana e que permita abordar retos clave.
Debe basearse nas necesidades reais de desenvolvemento da zona de que se
trate, seguindo unha sólida análise territorial e demográfica que identifique os
retos, os puntos fortes, as deficiencias, as oportunidades e unha estratexia de
desenvolvemento (accións indicativas, medidas, investimentos e operacións).
Debe establecer unha visión a medio/longo prazo polo menos ata 2020.
Debe estar composta por un sistema de accións interrelacionadas que traten de
mellorar de forma duradeira a situación social, económica, ambiental, climática e
demográfica dunha zona urbana. As accións financiadas non teñen porque abarcar
todos estes elementos aínda que a estratexia que as enmarque debe telos en
conta a todos.
A estratexia debería referirse claramente a outros grandes investimentos que se
produzan na zona urbana afectada, e basearse neles.
Debe ser coherente cos obxectivos globais de desenvolvemento da rexión e do
estado membro.
Debe ser realista en termos de capacidade de aplicación e proporcional á
cantidade de financiamento.
As operacións da estratexia financiada deben estar relacionadas cos obxectivos do
programa do que procedan os fondos.
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Débese demostrar como vai participar na súa execución a cidadanía local, a
sociedade civil e outros niveis de gobernanza. A creación da estratexia debe ser
un traballo colectivo.

2.2 Eixos prioritarios
Os programas operativos son os documentos de programación aprobados
pola Comisión Europea para desenvolver e concretar unha estratexia de
desenvolvemento a cofinanciar cos Fondos Europeos, integrados por un
conxunto coherente de eixos prioritarios compostos por medidas plurianuais.
De acordo co Regulamento 1301/2013 e tendo en conta a importancia do
desenvolvemento urbano sustentable e a contribución das cidades aos
obxectivos da Estratexia Europa 2020 para un crecemento intelixente,
sustentable e integrador na UE, neste período 2014-2020 as cidades e as
áreas urbanas españolas teñen a oportunidade de recibir financiamento para
desenvolver as súas Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable
e Integrado (EDUSI) no marco do Acordo de Asociación de España 20142020, e dentro do Programa Operativo de Crecemento Sustentable (POCS)
2014-2020 e do Eixo Urbano n.º 12 (ver páxs. 15 a 20 do documento, incluídas).
Asistencia Obxectivo
técnica
temático

Eixo Nome
01

EP1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación

01

02

EP2. Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da
comunicación e o seu acceso

02

03

EP3. Mellorar a competitividade das peme

03

04

EP4. Favorecer o paso a unha economía baixa en carbono en todos os sectores

04

05

EP5. Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de
riscos

05

06

EP6. Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos
recursos

06

07

EP7. Promover o transporte sustentable e eliminar os estrangulamentos nas
infraestruturas de rede fundamentais

07

08

EP8. Promover a sustentabilidade e a calidade do emprego e favorecer a
mobilidade laboral

08

09

EP9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera outra
forma de discriminación

09

10

EP10. Investir en educación, formación e formación profesional para a
adquisición de capacidades e un aprendizaxe permanente

10

11

EP11. Mellorar a capacidade institucional das autoridades públicas e as partes
interesadas e a eficiencia da administración pública

11

12

EP12. Eixo URBANO

13

EP13. Eixo de asistencia técnica

14

EP14. Eixo para implementar integramente un instrumento financeiro,
Regulamento (UE) 1303/2013 (art. 120)

**

15

EP15. Eixo RUP. Redución dos custos adicionais que dificultan o
desenvolvemento das rexións ultraperiféricas

**

16

EP16. Eixo de asistencia técnica - EDUSIs

**
SI

SI
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99

99

O POCS 2014-2020 participa plenamente da Estratexia 2020 e concéntrase en
4 eixos prioritarios e mais un de Asistencia Técnica (AT) para cubrir as
necesidades nas seguintes temáticas:






Eixo 4: Economía Baixa en Carbono (EBC)
Eixo 6: calidade da auga
Eixo 7: transporte sustentable
Eixo 12: desenvolvemento urbano integrado e sustentable
Eixo 13: asistencia técnica

O eixo que nos interesa é o Eixo 12: Desenvolvemento Urbano Sustentable e
Integrado (DUSI), cuxas accións integradas enfocaranse cara a 3 obxectivos:
1. Mellorar a dimensión física e medioambiental.
2. Mellorar a dimensión económica e a competitividade.
3. Mellorar a dimensión social.

No deseño deste eixo participaron moi activamente as cidades españolas a
través da Rede de Iniciativas Urbanas (RIU). Outro aspecto diferencial a
respecto doutros estados membros é que en España se puxo en marcha un
mecanismo de convocatoria en concorrencia competitiva. Este eixo 12
actúa sobre 4 obxectivos temáticos: OT2, OT4, OT6 e OT9:
Obxectivo temático 2. Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxías da
información e da comunicación
Necesidades e retos identificados
Aproveitar o potencial das TIC para mellorar os servizos, o transporte, a construción e a gobernanza, en liña
cos conceptos de “Smart City” e administración electrónica
PI 2.c Reforzo das aplicacións das tecnoloxías da información e da comunicación para a administración electrónica,
a aprendizaxe electrónica, a inclusión electrónica, a cultura electrónica e a sanidade electrónica
ESTRATEXIA/PROPOSTA DE INTERVENCIÓN
CAMBIO ESPERADO

Desenvolvemento das smart cities con 
Pretender conseguir un maior número de
administracións públicas máis eficientes
cidades catalogadas como Smart Cities
OE 2.3.3

Desenvolvemento
da
administración 
Incrementar a usabilidade e accesibilidade de
electrónica local
todos os servizos da administración local
electrónica

Obxectivo temático 4. Favorecer o paso a unha economía con baixo nivel de emisión de
carbono en todos os sectores
Necesidades e retos identificados
Reducir as emisións nas áreas urbanas, especialmente en transporte e vivenda
PI 4.e Fomento de estratexias de redución de carbono, especialmente nas zonas urbanas, incluído o fomento da
mobilidade urbana multimodal sustentable e as medidas de adaptación con efecto de mitigación
ESTRATEXIA/PROPOSTA DE INTERVENCIÓN
CAMBIO ESPERADO

Fomento da mobilidade urbana sustentable: 
Avanzar, no ámbito urbano, no obxectivo de
transporte urbano colectivo, conexión urbanalograr unha redución de emisións de GEI (non
rural, melloras da rede viaria, transporte
cubertas polo ETS) do 10% no ano 2020 con
OE 4.5.1
ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e
respecto aos valores de 2005 (UE 2020)
desenvolvemento
de
sistemas
de 
Contribuír, no ámbito urbano, ao obxectivo de
subministración de enerxías limpas
aforro de enerxía final para o ano 2020
(PNAEE 2014-2020) como consecuencia da
posta en marcha do PMUS.
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Mellora da eficiencia enerxética e aumento
das enerxías renovables nas áreas urbanas




OE.4.5.3


Avanzar, no ámbito urbano, no obxectivo de
lograr unha redución de emisións de GEI (non
cubertas polo ETS) do 10% no ano 2020 con
respecto aos valores de 2005 (UE 2020)
Contribuír, no ámbito urbano, ao obxectivo de
aforro de enerxía final para o ano 2020
(PNAEE 2014-2020).
Aumentar, no ámbito urbano, a proporción no
consumo final de enerxía das fontes
renovables, en consonancia co PER 20112020.

Obxectivo temático 6. Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia
dos recursos
Necesidades e retos identificados
Protexer o medioambiente urbano, así como o patrimonio natural, cultural, histórico e artístico das cidades
PI 6.c Conservación, protección, fomento e desenvolvemento do patrimonio natural e cultural
ESTRATEXIA/PROPOSTA DE INTERVENCIÓN
CAMBIO ESPERADO
Promover a protección, o fomento e o
desenvolvemento do patrimonio cultural e natural 
Mellorar e promover o estado de conservación
das áreas urbanas, en particular as de interese
do patrimonio cultural, histórico-artístico das
OE 6.3.4 turístico, a través de:
cidades.
Rehabilitación de centros históricos e outras 
Incrementar o número de visitantes atraidos
áreas urbanas dotadas de patrimonio cultural
polas cidades como consecuencia do seu
Medidas de conservación, protección e
patrimonio histórico, artístico e cultural.
mellora do patrimonio cultural
PI 6.e Accións para mellorar a contorna urbana, revitalizar as cidades, rehabilitar e descontaminar vellas zonas
industriais (incluídas zonas de reconversión), reducir a contaminación atmosférica e promover medidas de redución
do ruído

Rehabilitar zonas verdes, patrimonio natural

Mellorar a calidade do aire urbano en liña co
das cidades e áreas urbanas degradadas
establecido pola Lei 34/2007, de calidade do
(incluíndo actuacións na súa rede de auga e
aire
saneamentos e na recollida selectiva de

Contribuír, no ámbito urbano, ao obxectivo de
residuos) .
aforro de enerxía final para o ano 2020
OE.6.5.2

Descontaminación e recuperación de chans
(PNAEE 2014-2020)
contaminados no ámbito urbano, de acordo

Aumentar, no ámbito urbano, a proporción no
co previsto pola Lei 22/2011 de residuos e
consumo final de enerxía das fontes
chans contaminados
renovables, en consonancia co PER 20112020.

Obxectivo Temático 9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera
discriminación
Necesidades e retos identificados
Revitalizar as cidades con perspectiva social, combatendo as desigualdades, a pobreza, a segregación social
e espacial, e tendo en conta o envellecemento da poboación
PI 9.b Prestación de apoio á rexeneración física, económica e
desfavorecidas
ESTRATEXIA/PROPOSTA DE INTERVENCIÓN
Rehabilitar as cidades, social, económica e
fisicamente, a través de accións integradas que
rehabiliten os espazos públicos, o comercio local,
as infraestruturas sociais e culturais, etc., en
OE 9.8.2
especial nos barrios onde habitan colectivos
desfavorecidos.
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social das comunidades das zonas urbanas e rurais
CAMBIO ESPERADO

Mellorar de forma integral a contorna física,
económico e social de áreas urbanas
desfavorecidas.

Avanzar, no ámbito urbano, cara ao obxectivo
de reducir en 1,4-1,5 millóns de persoas en
situación de risco de exclusión (UE 2020).

Atender en especial ao colectivo de persoas
maiores, nomeadamente as mulleres maiores
e as que estean en risco de exclusión.

2.3 Obxectivos Temáticos (OT) e Prioridades de Investimento (PI)
Son 11 e recóllense no art. 9 do Regulamento (UE) N.º 1303/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello. Co fin de contribuír á estratexia da Unión
para un crecemento intelixente, sustentable e integrador, os Fondos EIE
apoiarán os seguintes Obxectivos Temáticos (OT):
(os correspondentes ao POCS figuran en negra)













OT1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e á innovación.
OT2. Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da
comunicación e o seu acceso.
OT3. Mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola (no caso do Feader) e
do sector da pesca e a acuicultura (o caso do FEMP).
OT4. Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono.
OT5. Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.
OT6. Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos
recursos.
OT7. Promover o transporte sustentable e eliminar os estrangulamentos nas
infraestruturas de rede fundamentais.
OT8. Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade
laboral.
OT9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de
discriminación.
OT10. Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de
capacidades e unha aprendizaxe permanente.
OT11. Mellorar a capacidade institucional das autoridades públicas e as partes
interesadas e a eficiencia da administración pública.

 No ámbito dunha estratexia DUSI:
o
o
o

Os OT4 e OT9 son obrigatorios; non incluílos é criterio de inadmisibilidade.
Aínda que non sexan obrigatorios, todas as estratexias inclúen o OT2 e o
OT6 pois valórase favorablemente incluílos
Á parte destes 4 OT, valórase e puntúase o feito de que a estratexia inclúa
outros OT de forma coherente.

 No ámbito da EidusCoruña: en caso da nosa cidade, decidiuse traballar arredor
de 4 dos OT establecidos respectando os requisitos obrigatorios, engadindo
ademais actuacións correspondentes aos OT 1 e OT 3.

Estes OT traduciranse en Prioridades de Investimento (PI) específicas:
o
o
o
o

o

Prioridade de investimento 2c: Reforzo das aplicacións das TIC para a
administración electrónica, a aprendizaxe electrónica, a inclusión electrónica, a
cultura electrónica e a sanidade electrónica.
Prioridade de investimento 4e: Fomento de estratexias de redución do carbono,
(sobre todo en zonas urbanas), incluído o fomento da mobilidade urbana
multimodal sustentable e as medidas de adaptación con efecto de mitigación.
Prioridade de investimento 6c: Conservación, protección, fomento e
desenvolvemento do patrimonio natural e cultural.
Prioridade de investimento 6e: Accións dirixidas a mellorar a contorna urbana,
revitalizar as cidades, rehabilitar e descontaminar vellas zonas industriais
(incluídas zonas de reconversión), reducir a contaminación atmosférica e promover
medidas de redución do ruído.
Prioridade de investimento 9b: Apoio á rexeneración física, económica e social
das comunidades desfavorecidas das zonas urbanas e rurais.
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Dos obxectivos temáticos (OT) derívanse posteriormente unhas determinadas
Liñas de Actuación (LA) para tratar de conseguilos, mediante a posta en
marcha de Operacións Específicas (OE) que poden desdobrarse e dividirse
en distintas accións que poden implicar a máis dunha área ou servizo
municipal.
En definitiva, as estratexias urbanas integradas deben estar compostas por
accións interrelacionadas que traten de mellorar de forma duradeira a
situación económica, ambiental, climática, social e demográfica dunha zona
urbana. Aínda que as operacións financiadas polos Fondos EIE non teñen
porque abarcar todos estes elementos, a estratexia na que se enmarquen
deberá ter en conta todos os aspectos mencionados.
Por iso é importante o traballo conxunto entre as diferentes áreas municipais
para conseguir traballar sobre o concepto de “estratexia de cidade”.

3. Estratexia e a súa planificación
Que cidade queremos? Esta é a primeira pregunta que debemos formular. É
un punto importantísimo porque define o que queremos arranxar no noso
municipio:
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-

Que problemas actúan como elemento obstaculizador do desenvolvemento da
cidade e do seu futuro.
Hai que saber de forma moi precisa que problemas queremos arranxar ou que
situacións pretendemos mellorar
Hai que identificar axeitadamente os retos (económicos, ambientais,
climáticos, demográficos e sociais) e as potencialidades para unha cidade
intelixente, integradora e sustentable.

A estratexia inclúe, por tanto, unha análise do conxunto da área urbana
desde unha perspectiva integrada, por exemplo: análise física, medioambiental
e das condicións climáticas, enerxética, económica, demográfica, social, do
contexto territorial, do marco competencial, dos instrumentos de planificación
existentes e análise de riscos.
Nas estratexias urbanas e territoriais débese incluír o diagnóstico DAFO
(Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades) dos OT non incluídos
nela. Ás veces ocorre que finalmente a estratexia vaise desinchando e termina
cun plan de implementación máis débil, polo que hai que vinculalo ben á DAFO
e á análise inicial.

3.1 Plan de implementación
O Plan de implementación dunha estratexia é a parte seleccionada dela para
ser financiada polos fondos europeos dispoñibles para esa convocatoria
DUSI.
O concepto “estratexia” indica algo máis global tanto na súa actuación,
execución, permanencia no tempo, efecto sobre a cidade e repercusión nunha
mellora da calidade de vida da cidadanía. Por iso, é imprescindible clarificar
desde o primeiro momento que unha “estratexia” DUSI” é algo moito máis
amplo que un “simple” financiamento europeo de actuacións urbanas puntuais
e sen unha coherencia previa que lles dea ese sentido.
Por iso, unha estratexia de cidade debe comprender outras actuacións que
aborden temáticas como a xestión do ciclo integral da auga, a accesibilidade e
implantación de enerxías renovables en edificios privados, a implantación de
intercambiadores para o transporte colectivo, e o fomento do emprego, a
innovación e o emprendemento…
A partir do diagnóstico efectuado e dos resultados para lograr na área urbana,
e unha vez delimitado o ámbito de actuación e a poboación, a estratexia
incorporará o mencionado plan de implementación, que conterá polo menos os
elementos seguintes:


A descrición das Liñas de Actuación (LA) para levar a cabo por
Obxectivo Temático (OT) para lograr os resultados definidos.
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A descrición, para cada LA, dos Criterios e Procedementos para a
Selección das Operacións (CPSO).



Un cronograma, que incluirá a planificación temporal orientativa das LA
por cada OT para levar a cabo ao longo do período de vixencia da
estratexia.



O orzamento indicativo total do Plan de implementación,
detallado pola LA e OT. Así mesmo, cuantificarase o gasto previsto de
xestión horizontal (viaxes, xornadas de difusión, etc.) non directamente
atribuíble á xestión dos OT, que non superará o 4% do gasto total.



Os indicadores de produtividade para as LA contempladas no Plan de
implementación, segundo o previsto no POCS.
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3.2 Tipoloxías de actuación elixibles: OT, PI, OE e LA
Unha estratexia urbana pode ser máis ampla que a zona de implementación
final que se decida nela, onde xa si que se definirán as Liñas de Actuación (LA)
para cofinanciar con fondos Feder.
Unha Liña de Actuación (LA) é unha medida que instrumenta unha política de
interese público encadrada nun Obxectivo Específico (OE) e coherente co OT,
xestionada por unha única entidade e caracterizada por obxectivos concretos e
procedementos de xestión e esquemas de financiamento homoxéneos. Debe
expor accións precisas para resolver os problemas do municipio.
As LA para incluír no Plan de implementación teñen que estar definidas polos
obxectivos do Eixo 12. Desenvolvemento Urbano. Xa que logo, débense
adaptar a uns Obxectivos Específicos (OE) xa determinados e que por tanto
non se poden escoller nin definir, que son os seguintes:
 OT2 - OE 2.3.3
 OT4 - OE 4.5.1 e OE 4.5.3
 OT6 - OE 6.3.4 e OE 6.5.2
 OT9 - OE 9.8.2
(outra forma de visualizar estes obxectivos recóllese nas páxinas 10 e 11 desta guía)

 OT2: TIC. Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e
da comunicación e o seu acceso:
 OE.2.3.3 Promover as TIC en estratexias de desenvolvemento urbano
integrado a través de actuacións en Administración electrónica local e
Smart Cities:
1) Modernizar a administración electrónica e os servizos públicos das
cidades a través das TIC:
-

Favorecer a mellora dos servizos públicos urbanos a través da dotación TIC das
dependencias e edificios desde os que se prestan.
Impulsar a oferta de servizos baseados no patrimonio cultural, asociados á súa
dixitalización e á súa aplicación ao sector turístico.

2) Impulsar as actuacións necesarias para catalogar as cidades como Smart
Cities:
-

-

Despregar plataformas de xestión e redes para a Smart City: redes de sensores,
redes de actuadores e/ou redes de comunicacións.
Desenvolvemento de aplicacións móbiles relacionadas con servizos prestados polo
municipio.
Desenvolver unha estratexia global que fomente o “Open Government” mediante a
publicación electrónica de todos os seus datos.

 OT4: EBC (Economía Baixa en Carbono). Favorecer a transición a unha
economía baixa en carbono en todos os sectores:
 OE 4.5.1 Fomento da mobilidade urbana sustentable: transporte urbano
limpo, transporte colectivo, conexión urbana-rural, melloras na rede viaria,
transporte ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e desenvolvemento de
sistemas de subministración de enerxías limpas.
 OE.4.5.3 Mellora da eficiencia enerxética e aumento das enerxías
renovables nas áreas urbanas:
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1. Eficiencia enerxética:
-

Rehabilitación integral enerxética de edificios, incluídos os edificios públicos.
Posta en marcha dun plan de mellora enerxética da iluminación exterior municipal.
Proxectos demostración de edificios de consumo nulo ou case nulo.

2. Enerxías renovables:
-

Solar térmica en infraestructuras e edificios públicos
Redes de calefacción e refrixeración urbanas.
Uso da biomasa, biogás, e residuos.
Selado de vertedoiros e aproveitamento de lodos de depuradoras para biogás.
Aplicacións de enerxía aerotermia e xeotermia.
Instalacións renovables, en particular eólicas, de pequena potencia en edificios
públicos para autoconsumo eléctrico.

-

 OT6: Medioambiente e Patrimonio. Conservar e protexer o medio
ambiente e promover a eficiencia dos recursos:
 OE.6.3.4 Promover a protección, fomento e desenvolvemento do
patrimonio cultural e natural das áreas urbanas, en particular as de interese
turístico:
-

Programas de rehabilitación do patrimonio histórico, arquitectónico e cultural.
Desenvolvemento e promoción de activos culturais urbanos, en particular
orientados ao turismo.
Infraestruturas turísticas e culturais a pequena escala (de custo inferior a 5 millóns
de €).

 OE.6.5.2 Accións integradas de rehabilitación de cidades, de mellora da
contorna urbana e o seu medio ambiente:
1. Rehabilitación urbana:
-

Rehabilitación integrada de chans urbanos de titularidade pública (entran
actuacións en saneamentos, auga e residuos)
Rehabilitación e posta en valor do patrimonio natural das cidades.

2. Redución da contaminación, en particular a de orixe atmosférica e
acústica:
-

Deseño e posta en marcha de plans de mellora da calidade do aire urbano
Deseño e posta en marcha de plans de redución do ruído urbano

 OT9: Inclusión social. Promover a inclusión social e loitar contra a
pobreza e calquera forma de discriminación:
 OE 9.8.2 Rexeneración física, económica e social da contorna urbana en
áreas urbanas desfavorecidas a través de Estratexias Urbanas Integradas:
-

-

Rexeneración económica e social de barrios desfavorecidos mediante a
rehabilitación do tecido produtivo e comercial, de mercados e comercios de barrio,
creación de centros de día e residencias, comedores sociais, bibliotecas, centros
de atención sanitaria e inserción laboral, centros culturais, oficinas de información e
orientación a grupos desfavorecidos, centros de formación profesional, viveiros de
empresas, centros de orientación a emprendedores, etc.
Revitalización do espazo público das comunidades urbanas desfavorecidas a
través de infraestrutura para actividades deportivas ou culturais, etc. en prazas e
outros lugares públicos.
Habilitación de espazos abandonados a colectivos que impulsen iniciativas
comunitarias e servizos sociais e a persoas que queiran abrir negocios.
Proxectos de compra e/ou rehabilitación integral de vivendas en barrios
desfavorecidos
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3.3 Definición e contido dunha estratexia urbana
Debe existir unha estrutura clara e coherente co POCS, o que axuda a
comprender e centrar a documentación:
1. OBXECTIVO TEMÁTICO (OT)
2. PRIORIDADE DE INVESTIMENTO (PI)
3. OBXECTIVO ESPECÍFICO (OE)
4. LIÑA DE ACTUACIÓN (LA)
5. OPERACIÓNS, definido como “un proxecto, contrato, acción ou grupo de
proxectos seleccionados pola Autoridade de Xestión (AX), que contribúan a
alcanzar os obxectivos dunha ou varias prioridades”.

E ademais deberá elaborarse:
o A súa forma de financiamento.
o Un plan financeiro anualizado, incluíndo a achega pública, a privada, a
axuda Feder, o financiamento público nacional, o financiamento privado
nacional e calquera outro susceptible de ser empregado.
o Campos de intervención e axuda Feder asignada.
o Indicadores de produtividade cos seus valores previstos de realización
anualizados e axuda Feder necesaria para obtelos.
A Rede de Iniciativas Urbanas (RIU) elaborou unhas orientacións que
servirán de soporte para o desenvolvemento das estratexias integradas de
ámbito local, e o seu seguimento e avaliación.
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3.4 Principios horizontais no POCS
Os principios para ter en conta e que serán obxecto de avaliación, son:
 Principio de partenariado e gobernanza multinivel (art. 5 RDC)
 Igualdade entre mulleres e homes e non discriminación (art. 7 RDC)
 Desenvolvemento sustentable (art. 8 RDC)
3.4.1 Partenariado e gobernanza multinivel
Este principio está a ter un papel moi relevante no POCS. Articulouse a través do
Comité de Seguimento e da participación das redes sectoriais
a. Comité de Seguimento. É o responsable de aprobar os criterios de
selección de operacións. Estes criterios de selección incorporan os
principios horizontais expresados con carácter xeral no POCS.
b. Redes sectoriais. Tiveron unha participación moi destacada no POCS,
especialmente, a Rede de Economía Baixa en Carbono (Rebeca), creada
ex profeso para a coordinación do Eixo 4, e a Rede de Iniciativas Urbanas
(RIU), que se reforzou para a coordinación do Eixo 12.

3.4.2 Igualdade entre mulleres e homes e non discriminación
Este principio de igualdade entre mulleres e homes tívose moi en conta
programación do POCS e está a participar de forma activa na súa xestión,
especial na selección das Estratexias DUSI.
O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades emitiu en outubro
2014 un ditame favorable ao texto do POCS, informando positivamente e
particular sobre a inclusión de ámbitos relacionados coa diminución da fenda
xénero, especialmente no OT 9 do Eixo 12.

na
en
de
en
de

3.4.3 Desenvolvemento sustentable
Ademais da inclusión deste principio nos Criterios de Selección de Operacións do
Programa, cómpre mencionar a actividade da Rede de Autoridades
Medioambientais (RAA) na anualidade de 2016, como garante do principio de
desenvolvemento sustentable na implementación dos fondos.

3.5 Xestión dos fondos europeos. Funcionamento interno
As convocatorias de axudas para a selección das DUSI en España publícanse
no BOE e diríxense á execución do Eixo 12. Desenvolvemento urbano, do
POCS dos Fondos Feder. Esta fórmula (concorrencia competitiva) foi definida
así polo goberno central, a diferenza doutras opcións elixidas por outros
estados membros.
A estrutura de xestión do POCS é a seguinte:



Unha Autoridade de Xestión (AX) que é a responsable fronte á Comisión
Europea da execución de toda a axuda Feder que chega a España.
Por outro lado, están os Organismos Intermedios de Xestión (OIX), con
rango de subdirección, que son os encargados (por delegación da AX) de
publicar as convocatorias, xestionar as estratexias e realizar un seguimento
delas.
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Por último, están os beneficiarios DUSI ou Organismos Intermedios Lixeiros
(OIL), que neste caso son as entidades locais seleccionadas para desenvolver
a súa estratexia urbana, e que teñen un dobre ROL:
- como Organismo Intermedio Lixeiro (OIL)
- como beneficiario

Isto debe reflectirse na súa estrutura interna deixando moi claro o principio de
SEPARACIÓN DE FUNCIÓNS, que se entenderá de forma máis clara cando
se analice máis detalladamente a estratexia territorial EidusCoruña.
3.5.1 Equipo técnico
É importante a existencia dun equipo de xestión de fondos europeos que
xestione a estratexia e unha ou varias unidades executoras (UUEE), que
serán as que propoñan e realicen operacións adecuadas e elixibles. E que o
equipo que forma a Unidade de Xestión (UX) estea tecnicamente
preparado, sexa coñecedor da regulamentación e normativa nacional e
europea, contratación pública, medio ambiente, etc.
Todas estas fases serán obxecto dunha avaliación e auditoría posterior, polo
que é imprescindible cumprir todos os requisitos esixidos pola UE.
3.5.2 Participación cidadá e dos axentes sociais
Un dos aspectos chave no desenvolvemento dunha estratexia DUSI é a
necesidade de garantir a participación cidadá na súa elaboración e
implementación, establecendo mecanismos efectivos de información e
consulta aos cidadáns, ademais de aos principais axentes económicos,
sociais e institucionais.
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É de máxima prioridade DEMOSTRAR que se garantiu a participación da
cidadanía no desenvolvemento da estratexia, e de axentes económicos, sociais
e institucionais. O máis importante é plasmar as conclusións dos obradoiros,
enquisas, etc., e como estas se consideraron no Plan de implementación.
Así mesmo, é interesante deixar constancia do compromiso de continuar, tras a
posta en marcha das actuacións, cunha comunicación, difusión, promoción e
seguimento da estratexia por parte dos cidadáns e axentes implicados.
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PARTE 2. Estratexia territorial EidusCoruña
www.coruna.gal/eidus

4. Estratexia DUSI da cidade: EidusCoruña
A través do proxecto EidusCoruña seleccionado, o Concello da Coruña está
decidido a executar unha Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable
Integrado (EDUSI) para a área urbana da cidade, cuxo propósito é transformala
nun espazo de maior calidade urbana, equilibrado económica e socialmente,
inclusivo e integrador, respectando a diversidade, ambientalmente sustentable
e cunha marcada igualdade en materia de xénero.
A súa estratexia, denominada “EidusCoruña”, foi seleccionada en xullo de
2017 como receptora de fondos Feder (Fondos Europeos de Desenvolvemento
Rexional) por un importe global de 15 millóns de euros de cofinanciamento
europeo para o período 2017-2013, cun importe de financiamento GLOBAL (xa
que o concello pon unha parte) de máis de 52 millóns de euros para todo o
período.

4.1. Que é a estratexia EidusCoruña?
EidusCoruña responde a un enfoque estratéxico e cunha visión a longo
prazo do modelo de cidade que se quere. Pretende dar unha resposta
coherente e equilibrada aos problemas identificados na cidade, para o que
propón unhas liñas de actuación concretas. É unha estratexia global definida
e financiada polo propio concello pero que conta nunha parte concreta -o Plan
de implementación- con financiamento dos fondos europeos Feder.
O eixo de actuación prioritario de EidusCoruña é a conexión da cidade en
termos de sustentabilidade ambiental, xunto coa intervención no espazo
público de proximidade, considerando ao mesmo tempo a dimensión
metropolitana da área.
Esta estratexia establece un total de 11 Obxectivos Estratéxicos (OES) que
dan resposta aos retos inicialmente expostos, que á súa vez se materializan en
23 Obxectivos Operativos (OP), mediante os que se concretan de forma máis
detallada os resultados para alcanzar. O último e máis específico elo
constitúeno as 33 liñas de actuación (LA) que achegan o maior nivel de
concreción de EidusCoruña.
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4.2 Como se cuantifica a estratexia EidusCoruña?
A estratexia EidusCoruña ponse en marcha a través de:
 Un plan de implementación, que é a ferramenta que conta co
cofinanciamento FEDER nun 80% para executar 21 liñas de actuación
das 33 totais da estratexia.
 Un plan de fondos complementario que achega o Concello da Coruña
para as 12 liñas de actuación restantes do total da estratexia.
En canto á súa dotación financeira, EidusCoruña estrutúrase por tanto entre
-

O Plan de implementación que abarcaría 18.750.000 €, e
os fondos do Plan Complementario achegados polo Concello da
Coruña, que alcanzan un total de 33.350.000 €.

A suma dos dous plans conforman a globalidade da estratexia EidusCoruña
que implicará ao final un investimento total de 52.100.000 € para o período
2017- 2023.

4.3 Plan de implementación de EidusCoruña
O Plan de implementación é a ferramenta a través da cal os fondos FEDER
cofinancian a posta en marcha de determinadas liñas de actuación. É unha
parte da estratexia EidusCoruña.
Este plan de implementación comprenderá 21 liñas de actuación (LA) das 33
que recolle a Estratexia EidusCoruña no seu conxunto, e responde a 18 dos 23
Obxectivos Operativos (OP) definidos. Están orzadas en 18.750.000 €, dos
cales:
- 80% finánciaos Feder, é dicir, 15 millóns de €.
- 20 % restante corresponde ao concello, ou sexa, 3.750.000 €.
Para as 12 liñas de actuación restantes, os fondos complementarios
achegados polo concello supoñen un total de 33.350.000 €.
Cómpre sinalar que a finais do ano 2017 se produciron algúns cambios no plan de
implementación (co visto e prace da AX do Ministerio), ao unirse as LA 9 e 10 nunha
soa. Tamén se poden producir outros cambios, como a denominación dalgunha LA.

Tamén se poden consultar as Liñas de Actuación (LA) da estratexia
EidusCoruña completa na ligazón sinalada, na que figuran en cor vermella
aquelas LA que son parte do plan de implementación. O resto corresponde á
totalidade da estratexia.
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4.4 Estrutura interna da estratexia EidusCoruña
Como OIL, o Concello da Coruña ten 2 tipos de unidades administrativas para
xestionar a súa estratexia con funcións completamente diferenciadas:
o A Unidade de Xestión (en diante UX DUSI)
o A Unidade de Execución (UdE)
 A Unidade de Xestión (UX) coordinará o desenvolvemento administrativo
da estratexia e estará constituída por persoal do Gabinete de Alcaldía e
outros apoios necesarios. Son as súas funcións, entre outras:
o Seleccionar e pór en marcha de operacións:
-

-

Elaboración, aprobación e aplicación dos CSPO (cómpre non confundir)
CPSO Criterios e Procedementos de Selección de Operacións
CSPO Criterios para a Selección e Priorización de Operacións
Garantir que as unidades executoras teñen capacidade operativa,
administrativa e financeira.
Entrega dos DECA aos beneficiarios.
Aprobación inicial da operación e carga de datos en Galatea.
Comunicación ao beneficiario da aprobación definitiva da operación.
Garantir a subvencionabilidade do gasto.

o A aplicación das medidas antifraude
o Xestionar un sistema de contabilidade propio da estratexia e
favorecer as futuras auditorías.
o Cumprimento da normativa de aplicación, incluíndo xestión da páxina
web.
Este departamento exercerá as funcións de Organismo Intermedio Lixeiro
(OIL) dentro do Concello da Coruña. Esta Unidade atópase totalmente
separada das restantes unidades, departamentos, áreas e servizos da
Entidade DUSI, así como dos organismos ou entes públicos municipais
responsables de iniciar e executar as operacións (Unidades Executoras, en
diante UUEE).
 A Unidade de Execución (UdE), que corresponderá a todas as
concellarías, áreas e servizos que deberán executar as accións necesarias
para desenvolver a estratexia. A dirección política desta UdE recae sobre a
Concellaría de Rexeneración Urbana e o seu responsable.
Esta UdE conta coas Unidades Executoras (UUEE) e unha unidade
administrativa, formada esta última pola Intervención, Tesourería,
Contratación, Asesoría Xurídica e Secretaría, departamentos que, de forma
transversal, interveñen no inicio e/ou a execución de todas as operacións
da estratexia.
As UUEE organízanse en áreas de goberno, direccións de área, servizos e
departamentos. Á fronte de cada área de goberno atópase o seu
concelleiro/a responsable; á fronte de cada Dirección de Área, un cargo
directivo e á fronte de cada servizo ou departamento, a persoa que ocupa a
correspondente xefatura.
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Co fin de indicar claramente o principio de separación de funciones entre a
UX e a UdE, preséntase o seguinte fluxograma de tarefas que se pode
entender de forma moi clara seguindo a orde numérica (do 1 ao 11) que se
lle dá a cada tarefa e que indica a quen lle corresponderá executalas.
Ámbitos: POLÍTICO
Dirección Área de Facenda
Servizo de Alcaldía

/ TÉCNICO
Coord: Concellaría Rexeneración Urbana
Unidades de execución material e
Unidades de tramitación

UNIDADE DE XESTIÓN

UNIDADE DE EXECUCIÓN

Funcións (e secuencia de tramitación segundo número de orde):

1. Concorrencia competitiva interna

2. Expresión ou declaración de interese

(web EidusCoruña)

Área municipal / servizo, ou
Entidade que teña encomenda de xestión

-

3. Informe elexibilidade e subvencionabilidade
4. Informe-proposta de aprobación operación (cunha
ou varias accións/contratos)

5. Resolve: director de Área. Ratifica: XGL (o
concelleiro propoñente da expresión de interese
absterase por conflito de intereses)

6. Cargar operación en Galatea: Dirección Área de
Facenda

7. Elaboración e notificación fidedigna de DECA
(plataforma administración electrónica)

8. Recibir DECA (plataforma administración
electrónica)

9. Iniciar a execución
Funciones:
Tramitar
-




Contratación
Tesouraría
Contabilidade
DIFERENCIADA
Tesouraría/Pagamen
to (acred. do
pagamento material)

Execución material
Unidades
Executoras:
-

Infraestruturas
Medio Ambiente
Urbanismo
TICs
etc

10. Execución material, certificación e pagamentos
11. Certificación gasto e solicitude de reembolso:
Dirección Área de Facenda

Ademais, establécese a obrigatoriedade de que nas Expresións de Interese
(EdI) se reflicte e identifique o/a responsable político de cada LA da estratexia
EidusCoruña, así como o/a responsable técnico/a de cada operación/acción
que se vai executar.
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Unha forma moi clara de interpretar e entender este fluxograma é visualizar a
“traxectoria” (procedemento) que hai que seguir á hora de tramitar e executar:
1. A Unidade de Xestión (UX), a responsable desta parte, “lanza” (publica) a
convocatoria da “Expresión de Interese” (EdI).
Aínda que a convocatoria é interna para os servizos ou áreas municipais interesadas,
dáselle publicidade a través da páxina web de EidusCoruña para garantir a
transparencia e a comunicación ao exterior das actuacións municipais a toda a
cidadanía interesada. A convocatoria non ten prazo final de presentación, só o lóxico
correspondente ao fin do período de financiamento, é dicir, ata 2023.

2. Os servizos ou áreas municipais interesadas (Unidades Executoras, UUEE)
elaboran e remiten a súa “solicitude de expresión de interese” a través da plataforma
electrónica interna.
En realidade, é como unha solicitude de axuda formulada ao propio concello.

3. A UX recíbea e realiza un recoñecemento que confirme que cumpre os criterios
para ser elixida e subvencionable.
4. A UX realiza un informe-proposta co cumprimento dos requisitos para pór en
marcha a operación, no que engade o recoñecemento realizado no paso anterior.
Se non se cumpre algún requisito, o informe-proposta tamén o indicará e devolverao á
UUEE para a súa modificación e corrección.

5. Se todo está correcto, o director da UX (Dirección de Área de Economía, Facenda
e Administración) aproba á operación e pasa a ser ratificada posteriormente pola
Xunta de Goberno Local (XGL).
6. A UX carga a operación aprobada nunha aplicación informática (Galatea) do
Ministerio de Facenda, que a valida.
7. A UX realiza o Documento que Establece as Condicións da Axuda (DECA)
É como unha resolución de concesión da axuda ao cumprirse os requisitos, e
comunícalla á UUEE a través da plataforma interna de administración electrónica. En
definitiva, dálle o seu “conforme”.

8. A UUEE solicitante recibe este DECA
É dicir, o “conforme” a súa solicitude de axuda.

9. A UUEE inicia a execución da súa operación (actuación ou proxecto), que pode
implicar procesos de contratación, xestión contable, aplicacións orzamentarias, etc
10. Finalizada a execución, a UUEE certifica e paga.
11. Finalmente, a UX emite a certificación do gasto realizado, e solicítalle ao Ministerio
o reembolso dos gastos en función de que a operación realizada sexa obxecto de
cofinanciamento dos fondos europeos Feder.

Nalgún momento deste procedemento (ou traxectoria), débese realizar o proceso
participativo cando a relevancia da operación para executar ten unha repercusión
relevante na vida e benestar da cidadanía, algo que non sempre será necesario.
Cómpre contar que para actuacións cunha finalidade ou repercusión semellante,
aínda que partan de UUEE diferentes, o proceso participativo pode (e debe)
facerse de forma conxunta. Isto quere dicir que as UUEE municipais deben
comunicarse e entenderse. Recoméndase realizalo SEMPRE antes do punto 9,
xa que facer unha consulta cidadá cando xa está definida a operación ou
actuación para realizar non tería moito sentido.
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Estes pasos tivéronse que acreditar ante a AX mediante a elaboración e
posterior aprobación dun manual de procedementos propio da súa estratexia,
no que o concello presentou, entre outros requisitos, unha previsión de
cumprimento desa estrutura necesaria para a implementación da súa
estratexia, ben con persoal propio ou con persoal externo a través de
contratacións temporais, ou dunha asistencia técnica externa.
Para axudar ás concellerías, áreas e servizos implicados, o concello ten
prevista a contratación de persoal interino.

4.5 Definición dos contidos da estratexia EidusCoruña. Marco
competencial
Ademais de que algúns OT sexan obrigatorios, por que o Concello da Coruña
centrouse nos 4 Obxectivos Temáticos OT2, OT4, OT6 e OT9 na súa estratexia
e non noutros?
O equipo municipal de goberno determinou que a execución da estratexia
EidusCoruña centrarase nos 4 OT mencionados en virtude das competencias
municipais propias establecidas na LBRL, coas modificacións introducidas
pola Lei 27/2013 de racionalización e sustentabilidade da administración local,
que lles corresponden:


(OT2). Obxectivo temático 2. Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da
información e da comunicación e o seu acceso
O artigo 25.2 ñ) atribúe a competencia propia relativa á “promoción no seu termo
municipal da participación dos cidadáns no uso eficiente e sustentable das tecnoloxías
da información e as comunicacións”. Preténdese que isto redunde nunha mellora dos
servizos públicos municipais de interese xeral.



(OT4). Obxectivo temático 4. Favorecer a transición a unha economía baixa
en carbono en todos os sectores
O artigo 25.2 b) atribúe as seguintes competencias propias en medio ambiente
urbano, en particular a protección contra a contaminación lumínica e atmosférica nas
zonas urbanas. As competencias sobre tráfico, estacionamento de vehículos,
mobilidade e transporte colectivo urbano recóllense no artigo 25.2.g). Unha
administración local pode, ademais, actuar en múltiplas estratexias de redución de
emisións de carbono, favorecendo unha mobilidade sustentable, actuando sobre
transporte colectivo urbano tanto na vertente de eficiencia enerxética como na
promoción de transportes non contaminantes, actuando no seu propio parque de
edificios para mellorar a súa eficiencia enerxética, promovendo a utilización de
enerxías renovables como fontes de produción de enerxía para infraestruturas públicas
e reducindo o consumo enerxético ineficiente.



(OT6). Obxectivo temático 6. Conservar e protexer o medio ambiente e
promover a eficiencia dos recursos
As materias sobre medio ambiente urbano recóllense no mesmo artigo 25.2 b)
mencionado anteriormente, en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos
residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e
atmosférica nas zonas urbanas. Así mesmo, outras competencias municipais de
interese en relación con este obxectivo, son as seguintes:
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-



a protección e xestión do patrimonio histórico (25.2.a)
a evacuación e o tratamento de augas residuais (25.2.c)
o tráfico e o transporte colectivo urbano (25.2.g)
a protección da salubridade pública (25.2.j) e
o abastecemento de auga potable a domicilio (25.2.c)

(OT9). Obxectivo temático 9. Promover a inclusión social e loitar contra a
pobreza e calquera forma de discriminación
O artigo 25.2.e) atribúe as competencias propias de avaliación e información de
situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco
de exclusión social. Pero ademais:
a promoción da cultura e equipamentos culturais: 25.2.m)
a participación na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria: 25.2.n)
as feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante: no 25.2.i)
a promoción do deporte e instalacións deportivas e ocupación do tempo libre: 25.2.l)

Outros obxectivos temáticos de interese: obxectivos temáticos 1 (OT1) e 3
(OT3)
O artigo 7.4 habilita as entidades locais a exercer competencias distintas das
propias e das atribuídas por delegación. Desta maneira, o concello da Coruña
pode exercer competencias relativas, entre outras, ao fomento da I+D+i, á
mellora da competitividade das pemes e o emprego.
Estas competencias repartiranse entre as distintas concellarías ou áreas de
goberno que poderían entenderse como “básicas” da xestión municipal
(urbanismo, equipamentos, infraestruturas, vivenda, ordenación do porto,
medio ambiente, cultura, servizos sociais, educación e sanidade). Pero
ademais, conta con outros máis “específicos e transversais” que encaixan
á perfección cos obxectivos da Estratexia EidusCoruña: igualdade, diversidade,
colectivos minoritarios, saúde, participación cidadá, mobilidade sustentable,
traballo e emprego, promoción económica, comercio, mercados, turismo e
consumo.
As Operacións Específicas (OE) no caso de Coruña, son:
o

OE 2.3.3: Promover as TIC en estratexias de desenvolvemento urbano
integrado a través de actuacións en Administración electrónica local e Smart
Cities.
o OE 4.5.1: Fomento da mobilidade urbana sustentable: transporte urbano limpo,
transporte colectivo, conexión urbana-rural, melloras na rede viaria, transporte
ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e desenvolvemento de sistemas de
subministración de enerxías limpas.
o OE 4.5.3: Mellora da eficiencia enerxética e aumento de enerxía renovable nas
áreas urbanas.
o OE 6.3.4: Promover a protección, fomento e desenvolvemento do patrimonio
cultural e natural das áreas urbanas, en particular as de interese turístico.
o OE 6.5.2: Accións integradas de revitalización de cidades, de mellora da
contorna urbana e o seu medio ambiente.
o OE 9.8.2: Rexeneración física, económica e social da contorna urbana en
áreas urbanas desfavorecidas a través de estratexias urbanas integradas.
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OBXECTIVOS
POCS
OT

OT2.

OE

OE 2.3.3.

OE 4.5.1.

OT4.

OE.4.5.3.

OE 6.3.4.

OT6.
OE 6.5.2.

OT9.

OE 9.8.2

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Liñas de actuación (21)
LA.9 e 10 (uníronse as dúas liñas) Desenvolvemento e mellora de
ferramentas TIC para optimizar a mobilidade e a información sobre os
desprazamentos.
LA.20. Monitorización enerxética mediante as TIC dos barrios da cidade.
Prestarase especial atención aos procesos de participación para a
rehabilitación enerxética nos barrios da cidade: barrios de emisións cero.
LA.21. Desenvolvemento dunha ferramenta TIC para participación e
sensibilización da cidadanía nos asuntos transcendentais da cidade,
transparencia e administración electrónica.
LA.11. Programa de promoción da mobilidade a pé, a través de
solucións de accesibilidade e diversificación de medios de mobilidade e
permeabilidade transversal en vías da cidade así como dotación de
percorridos peonís.
LA.13. Fomento e ampliación de camiños escolares interxeracionais:
implementación de actuacións urbanísticas para mellorar a
accesibilidade de rapaces, maiores e demais persoas de mobilidade
reducida.
LA.14. Programa de fomento da mobilidade en bicicleta, mediante a
dotación de percorridos ciclables en barrios da cidade xunto á renovación
e ampliación da infraestrutura de alugueiro de bicicletas eléctricas.
LA.15. Concepción e posta en marcha de novos modelos multifuncionais
de marquesiña para o transporte urbano en autobús.
LA.17. Substitución de luminarias contaminantes, aumento da dotación
de tecnoloxía de regulación do iluminación e solucións lumínicas para
espazos concretos co fin de reducir a súa contaminación.
LA.18. Dotación de enerxías renovables en edificios públicos de carácter
social en barrios da cidade.
LA.2. Memoria do bordo litoral e fluvial: recuperación de enclaves de
costa, fontes, lavadoiros e cursos fluviais do municipio
LA.3. Restauración paisaxística, medioambiental e patrimonial de
lugares de interese turístico, cultural e ambiental dos barrios da cidade.
LA.1. Naturalización, humanización e habilitación con equipamento de
espazos urbanos clave desde o punto de vista social nos barrios da
cidade.
LA.4. Creación e posta en marcha de hortos urbanos en barrios.
LA.5. Dotación de infraestruturas e equipamentos para a mellora dos
espazos públicos da contorna de polígonos industriais.
LA.22. Impulso da empregabilidade a través do desenvolvemento e
ferramentas e competencias en TIC para o emprego e programas de
formación en capacitación dixital e emprego 2.0, diluíndo a fenda dixital
por cuestión de xénero
LA.26. Establecemento do mapa de espazos de feira da cidade e a súa
dotación
LA.27. Reforma, dotación de servizos asociados, remodelación de
espazo público lindeiro e activación de plans de conservación e
dinamización comercial dos mercados de barrio da cidade
LA.30. Implementar medidas de inclusión social da poboación de
asentamentos precarios (pendente de nova denominación)
LA.31. Creación dun centro de acollida de baixa esixencia para persoas
con dificultades de adaptación
LA.32. Desenvolvemento do observatorio municipal de igualdade e
diversidade
LA.33. Recuperación e xestión do parque público de locais en desuso
para a súa posta a disposición de mozas e mozos e colectivos informais

OES

OP

Orzamento

OES3

OP6

1.350.000,00

OES4

OP12

450.000,00

OES5

OP13

550.000,00

OES3

OP7

1.900.000,00

OES3

OP7

250.000,00

OES3

OP8

1.600.000,00

OES3

OP9

250.000,00

OES4

OP10

400.000,00

OES4

OP11

800.000,00

OES1

OP2

450.000,00

OES1

OP2

1.350.000,00

OES1

OP1

2.650.000,00

OES1

OP3

250.000,00

OES1

OP3

1.000.000,00

OES6

OP14

650.000,00

OES9

OP17

375.000,00

OES9

OP18

2.350.000,00

OES1
1

OP20

630.000,00

OES1
1

OP20

545.000,00

OES1
1

OP21

450.000,00

OES1
1

OP22

500.000,00

ORZAMENTO TOTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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18.750.000

4.6 Contido e definicións de interese
4.6.1 Cadro de mando
O cadro de mando define as prioridades de investimento e permite un
seguimento simultáneo de:
- o plan de implementación
- as operacións asociadas a cada liña de actuación
- o orzamento de cada liña de actuación/operación e a tipoloxía de gasto
- as licitacións ou contratos asociados a cada operación
- os indicadores vinculados aos que contribúe cada operación
- a distribución de responsabilidades entre os distintos departamentos
Na web propia do proxecto EidusCoruña pódese consultar esa planificación
baixo a denominación de prioridades de investimento.
4.6.2 Que é unha liña de actuación?
Para resolver os problemas do municipio deben formular accións precisas. As
Liñas de Actuación (LA) son as que definen de forma máis concreta as
accións que se pretenden levar a cabo.
A Estratexia EidusCoruña inclúe 33 Liñas de Actuación (LA) que abordan a
maioría dos asuntos relevantes para a cidade, como son os seguintes:
o a protección do medio ambiente
o a xeración de espazos de alto valor urbano para a cidadanía
o o aproveitamento de propiedades públicas en desuso
o o turismo
o o ciclo integral da auga
o a transformación do modelo de mobilidade da cidade cara a un de
marcado carácter eco-eficiente
o a rehabilitación e eficiencia enerxética en infraestruturas públicas e
privadas
o a accesibilidade
o o emprego
o o impulso da economía da cidade e o seu comercio local
o o fomento do emprendemento
o o reforzo de políticas sociais orientadas a colectivos vulnerables, etc.
4.6.3 Que é unha “operación” nunha DUSI?
As "operacións" son actuacións, intervencións ou conxunto de accións
articuladas que, de forma coherente, contribúen á consecución dos obxectivos
estratéxicos establecidos para a cidade ou área urbana sobre a que se actúa.
É a plasmación práctica de aquelas políticas públicas que desenvolven e
permiten implementar un determinado "modelo de cidade" de forma integrada e
sustentable.
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Como xa se dixo, unha operación pode estar composta por unha soa acción
ou “un conxunto de accións” que teñen varias características:
- Como han de estar vinculadas a unha operación previa, non necesitan
solicitude de EdI, nin informe da UX, nin DECA, xa que todos eses
procedementos se realizaron cando se autorizou a operación. Para a
súa aprobación, tan só se precisa un brevísimo informe de valoración e
de inclusión nunha operación vixente que redactará a Unidade de
Xestión (UX)
- Esas accións poden programarse ao longo da duración dunha
operación, xa que pode xurdir a súa necesidade ou conveniencia
despois de varios meses de aprobada a operación inicial.
- Unha mesma acción ou conxunto de accións pode ser desenvolvida
conxuntamente por varios servizos ou áreas de goberno municipal.
- Así mesmo, poden ser obxecto dun ou máis contratos para o seu
desenvolvemento, aínda que non ten que ser obrigatorio se un servizo a
pode levar a cabo cos seus propios recursos humanos e materiais.
- Con todo, de ser precisa a convocatoria dun concurso público para a
súa execución, pódese igualmente contratar por medio de varios
servizos municipais conxuntamente se a acción (lembra, sempre
vinculada a unha operación) participa do interese de diferentes áreas.
Neste caso, só convén indicar que a tramitación administrativa e
orzamentaria volverase máis complexa porque sería preciso facer
imputacións parciais a aplicacións orzamentarias con clasificacións
orgánicas e funcionais distintas. Para evitar esta complexidade,
recoméndase que, para facer fronte a un contrato de execución da
operación, ese gasto asúmao un único servizo e impute ese gasto ás
súas aplicacións orzamentarias.
Como a mellor maneira de entender un aspecto teórico é recorrer a un
exemplo práctico, esta é unha opción que nos poderiamos atopar á hora de
desenvolver unha operación DUSI (non forma parte da estratexia
EidusCoruña):
 Operación: Articulación de medidas de mobilidade sustentable
Accións vinculadas:
o Calmado de tráfico nos barrios A, B, C (30 km/h)
o Subministración e colocación de marquesiñas intelixentes
o Portal web de Mobilidade
 Operación: Erradicación de infravivenda e inclusión social da
poboación de asentamentos precarios
Accións vinculadas:
o Actuacións de itinerario personalizado de inclusión e
orientación laboral (formación en habilidades básicas)
o Actuacións de capacitación profesional orientadas ás
capacidades das persoas de asentamentos precarios
o Cursos de formación en materias como carpintaría, fontanaría,
electricidade básica etc…
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4.6.4 Que é unha Expresión de Interese (EdI)?
Unha Expresión de Interese (EdI) fai referencia ás actuacións financiadas por
Feder que se realizarán na cidade dentro do proxecto EidusCoruña.
A súa convocatoria aseméllase á formalización dunha convocatoria de
subvencións dirixida a aquelas áreas de xestión municipal que dispoñan de
capacidade para levalas a cabo e mostren o seu interese para as executar.
Con esta convocatoria iníciase o procedemento de avaliación, selección e
aprobación de operacións que conforman a estratexia, baixo os principios
xerais de transparencia, concorrencia e non discriminación.
A Unidade de Xestión (UX) realizará un labor de divulgación da convocatoria
de EdI ou solicitudes de axuda entre os potenciais beneficiarios (UUEE) do
Concello da Coruña, para o que se manterán reunións coas persoas
responsables dos servizos implicados na implementación do EidusCoruña, e
onde se clarificarán, entre outros, os seguintes aspectos:
- O contido das diferentes LA, xa que é necesario que as operacións que se
propoñan teñan “encaixe” nelas.
- O teito de gasto contemplado no EidusCoruña por LA
- Os criterios para a Selección e Priorización de Operacións (CSPO)
- A explicación do modelo de "EdI/Solicitude de axuda" que terán que encher
as Unidades de Execución (UdE) para achegar as súas solicitudes á UX
- Cumprimento dos indicadores de produtividade
4.6.5 Solicitude dunha Expresión de Interese (EdI)
As Unidades Executoras (UUEE) interesadas teñen a obriga de presentar
unha "Solicitude de expresión de interese" nun modelo específico dispoñible na
plataforma interna de administración electrónica OpenCertiac, que se asinará
electronicamente e que se remitirá á UX DUSI a través da plataforma
mencionada; será imprescindible identificar a persoa responsable da
LA/Operación-Acción proposta. A UX DUSI acreditará a recepción da expresión
de interese, e rexistraraa e arquivaraa en formato electrónico na devandita
plataforma.
 Se a EdI non cumpre os requisitos establecidos, o responsable da UX
DUSI comunicaralle ao potencial beneficiario o rexeitamento da solicitude
mediante un informe motivado, e este poderá realizar as alegacións e
reclamacións que considere oportunas, sempre a través da plataforma
electrónica OpenCertiac.
 Se a EdI cumpre os requisitos establecidos, seleccionarase inicialmente a
operación e, tras o visto e prace do coordinador da DUSI, remitirase o
informe de selección á XGL para a súa ratificación, e unha vez ratificada, a
UX DUSI elabora e entrega o Documento que Establece as Condicións da
Axuda (DECA) á UUEE correspondente.

32

Esta notificación do DECA ao beneficiario é o acto que formaliza a selección
inicial da operación por parte da Unidade de Xestión.
4.6.6. Que é un DECA?
Xa comentamos no apartado anterior que é o Documento que Establece as
Condicións da Axuda (DECA)
Neste documento establécense as condicións de cada axuda Feder que recibe
un beneficiario para unha determinada operación. É un nome específico para
un trámite moi similar a outros xa existentes.
Por exemplo:
 Nas axudas, é a resolución de concesión.
 Nos convenios, é o propio convenio.
 Nos instrumentos financeiros, é o acordo de financiamento.
O Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeo, establece no art.
125.3.c que se entregue un DECA ao solicitante por cada operación da que
vaia ser beneficiario.

4.6.7 Procedemento
operacións

de

avaliación,

selección

e

aprobación

de

Unha vez aprobada a estratexia, elaborarase unha proposta máis detallada de
Criterios e Procedementos de Selección de Operacións (CPSO) de cada
LA segundo as indicacións da AX.
Non debe confundirse:
CPSO
Criterios e Procedementos de Selección de Operacións
CSPO
Criterios para a Selección e Priorización de Operacións

O procedemento de avaliación, selección e aprobación de operacións
desagrégase en catro fitos importantes:
1.
2.
3.
4.

Convocatoria de “Expresións de Interese” (EdI)
Solicitude do financiamento por parte do beneficiario
Avaliación e selección das operacións
Aprobación formal da selección da operación
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Para a selección de operacións de EidusCoruña, respectaranse os principios
xerais definidos nos art. 7 e 8 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013:
-

non discriminación
igualdade de xénero
desenvolvemento sustentable

As operacións cumprirán, ademais, unha serie de criterios xerais e requisitos
específicos, que por OT son:
OT2

OT4

A dotación de equipamento das
dependencias municipais e plataformas,
incluídas as plataformas para a xestión de
Smart Cities, estarán supeditados a súa
necesidade para a posta en marcha de
aplicacións municipais e operacións
incluídas nas EDUSI.
A simple dotación de equipamento non será
financiable.
As plataformas de xestión de Smart Cities
que estean ligadas á eficiencia enerxética
ou ao ámbito do transporte colectivo,
estarán baseadas en estudos enerxéticos
ou a estudos de mobilidade urbana
sustentable, respectivamente.

En materia de eficiencia enerxética, as
operacións partirán da realización dunha
auditoría/estudo/análise enerxético:
 No caso de liñas de actuación en edificios
públicos, débese tomar como base a
clasificación enerxética inicial e buscar
melloras significativas (de polo menos
unha letra de cualificación enerxética).
 Nos casos de iluminación pública, será
necesario analizar o consumo enerxético
previo e promover aforros significativos.
As operacións financiadas en relación á
mobilidade urbana, formarán parte dun Plan
de Mobilidade Urbana Sustentable (PMUS)
dentro da estratexia DUSI.

As operacións de dixitalización de
patrimonio cultural enfocados ao turismo
deberán enmarcarse en liñas de actuación de
dinamización turística definidas nas
estratexias de DUSI.

OT6

OT9

As liñas de actuación en rehabilitación do
patrimonio histórico, arquitectónico e
cultural, realizaranse en consonancia con
plans supramunicipais ou rexionais de
ordenación do patrimonio,
desenvolvemento territorial e turismo.

A adquisición das vivendas sociais será
realizada por unha entidade de carácter
público, mediante concurso público e
coidarase especialmente o cumprimento das
regras de publicidade e concorrencia.
As vivendas adquiridas co cofinanciamento do
Feder deberán destinarse ao obxecto para o
que sexan adquiridas durante un prazo non
inferior a 20 anos.
A adquisición/rehabilitación/arrendamento
levarase a cabo no marco dunha estratexia
máis ampla que prevea o apoio e inserción
socio-económica a grupos especialmente
desfavorecidos e a inserción dos mesmos.
(pode ser un plan de acción local, que pode
estar financiado a través do FSE)
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4.6.8. Aprobación formal da selección da operación
Realízase o traslado de datos á aplicación informática Galatea da AG, e
asínase electronicamente.
As operacións seleccionadas serán publicadas na web de EidusCoruña co fin
de fomentar a participación e permitir a consulta pública da cidadanía.
4.6.9 Elixibilidade de gastos
É importante saber que as operacións non poderán ser seleccionadas para
recibir axuda Feder se concluíron materialmente ou se executaron
integramente antes de presentar a solicitude de financiamento á AX, á marxe
de que a beneficiaria efectuase todos os pagamentos previos.
Ademais debe cumprirse unha serie de requisitos para ser elixibles ou
subvencionables:
- Os tipos de axuda FEDER poden ser: subvencións, premios, asistencia
reembolsable, instrumentos financeiros ou unha combinación de todos eles.
- Os gastos deben corresponderse sen dúbida coa operación cofinanciada.
- Os gastos deben executarse no territorio do Programa Operativo.
- Os gastos teñen que estar efectivamente pagados (desembolso efectivo).
- Os gastos deben ser verificables, é dicir, ten que existir constancia
documental da súa realización, pago e contabilización.
- Deben ser gastos realizados entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de
decembro de 2023.
4.6.10 Seguimento da execución
O seguimento físico dunha actividade ou o seguimento do plan de traballo é
unha actividade de xestión fundamental para verificar que:
- As LA que se están executando son as programadas.
- O ritmo de execución adáptase ao previsto.
- Os resultados intermedios que mostran os indicadores permiten prever
que se alcanzarán os seus valores obxectivos.
4.6.11 Certificacións de gastos
Denomínase “certificación” ou “declaración” de gasto ao proceso mediante
o cal o beneficiario plasma nun documento ou plataforma electrónica, o detalle
do conxunto de gastos efectivamente realizados con cargo ao proxecto
cofinanciado nun período determinado.
Estas certificacións acompañan ás solicitudes de pagamento e normalmente
realízanse varias intermedias durante o período de execución da EDUSI e
unha solicitude de pagamento final.
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Tras a certificación de gastos e a solicitude de pagamento por parte do
beneficiario, o organismo ministerial correspondente (OIX) realiza as
verificacións de xestión previstas e valida a solicitude de pagamento para
remitila posteriormente á AX.
4.6.12 Modificacións da estratexia
Calquera modificación sobre a estratexia aprobada terá que contar
co conforme da AX, e a aprobación por parte do Comité de Seguimento se esta
fóra de carácter substancial. Pero hai unha serie de liñas vermellas que non
se poden saltar:
- As modificacións orzamentarias non poden variar a porcentaxe de gasto
autorizado entre OT.
- Non se pode modificar o ámbito de actuación, beneficiarios obxecto da
intervención, obxectivos da liña de actuación (LA), Obxectivos
Específicos (OE) e Obxectivos Temáticos (OT) das contempladas na
estratexia
- Unha vez executadas as operacións, débese manter a natureza, os
obxectivos e as condicións de execución durante polo menos 5 anos
despois do pagamento final ao beneficiario, neste caso o concello.
Outras modificacións que impliquen, mesmo, un cambio de denominación
dunha LA, seguirán un procedemento concreto establecido polo Ministerio.
4.6.13 Comunicación
No anexo XII do RDC, apartado 2.2, indícase que “… o estado membro, a
autoridade de xestión e os beneficiarios adoptarán as medidas necesarias para
facer chegar ao público información sobre as operacións financiadas por un
programa operativo… e comunicar co devandito público respecto diso”. É dicir,
dáselle unha especial relevancia ao procedemento de comunicación á cidadanía
de todas as operacións e actuacións que se desenvolvan na súa cidade no marco
dunha estratexia DUSI.

Máis información:
Manual de procedementos do
Concello da Coruña,
EidusCoruña (aprobado pola AX
do MINFAFP o 4 de xaneiro de
2018), e Resumo executivo da

estratexia territorial EidusCoruña

www.coruna.gal/eidus
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LISTAXE DE ACRÓNIMOS
AX
AXE
AT
CPSO
CSPO
DAFO
DECA
DXFE
DOUE
EDUSI
EdI
EP
EP12
FEADER
FEDER
FEIE

Autoridade de Xestión
Administración Xeral do Estado
Asistencia Técnica
Criterios e Procedementos de Selección de Operacións
Criterios para a Selección e Priorización de Operacións
Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades (dun ámbito ou sector)
Documento que Establece as Condicións da Axuda
Dirección Xeral de Fondos Europeos (Ministerio de Facenda e Función Pública)
Diario Oficial da Unión Europea
Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado
Expresións de Interese
Eixo Prioritario
Eixo Prioritario 12 do POCS: Eixo Urbano
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Fondos Estruturais e de Investimento Europea (en España: FEDER, FSE,
FEADER e FEMP)

FEMP
FSE
LA
MINFAFP
OE
OI
OIC
OIX
OIL
OT
PI
PO
POCint
POCS
POPE

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
Fondo Social Europeo
Liña de Actuación
Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP en castelán)
Obxectivo Específico
Organismo Intermedio
Organismo Intermedio de Certificación
Organismo Intermedio de Xestión
Organismo Intermedio Lixeiro
Obxectivo Temático (segundo definición do art. 9 do RDC UE Nº 1303/2013)
Prioridade de Investimento
Programa Operativo
Programa Operativo de Crecemento Intelixente
Programa Operativo de Crecemento Sustentable
Programa Operativo Plurirrexional de España (nova denominación do
programa que integra os programas POCS e POCint desde decembro de 2017)

RDC

Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello,
de 17 de decembro de 2013 (polo que, entre outras, se establecen disposicións
comúns e xerais relativas ao FEDER)

RIU
UdE
UX
UUEE

Rede de Iniciativas Urbanas
Unidade de Execución
Unidade de Xestión
Unidades Executoras (beneficiarios)
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