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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

1. Antecedentes
-

A primeira redacción da estratexia EidusCoruña tivo lugar entre os anos 2015 e 2016

-

A primeira convocatoria para optar a fondos EDUSI tivo lugar en 2015. O Concello da Coruña
presentouse pero a súa candidatura non resultou seleccionada nesa convocatoria.

-

Revisouse a estratexia para darlle outro enfoque no que predominaba un impulso á mobilidade
dentro do modelo de cidade. O 12 de decembro de 2016 a estratexia EidusCoruña foi aprobada por:
o a XGL en sesión extraordinaria e urxente, previa ao Pleno celebrado a continuación.
o O Pleno municipal, por unanimidade.

-

En 2016 tivo lugar unha segunda convocatoria de acceso a fondos DUSI aos que o Concello da
Coruña optou novamente, e cuxa estratexia resultou seleccionada en xullo de 2017 sendo
beneficiaria de 15 M de € aportados pola UE.

-

Ao longo do período comprendido entre xullo 2017-febreiro 2018 levaronse a cabo todos os
procedementos necesarios para por en marcha a estratexia municipal, que pasou a denominarse
formalmente estratexia “EidusCoruña”.

-

En Xunta de Goberno Local de 1 de marzo de 2018 aprobouse o lanzamento da estratexia, tanto a
nivel interno como externo, dando lugar á aprobación formal de:
 O Manual de Procedementos do Concello da Coruña (OIL) para as actuacións cofinanciadas polo
FEDER en España no período de programación 2014– 2020. (Manual de execución de
EidusCoruña).
 O Plan de Execución do Proxecto EidusCoruña. Prioridades de Investimento EidusCoruña.
Indicadores de Produtividade EidusCoruña.
 Convocatoria de Expresións de Interese (EdI) para potenciais beneficiarios de axuda do FEDER
no marco da EDUSI (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado) da cidade:
EidusCoruña.
 Plan de Aseguramento da Calidade do Concello da Coruña
 Manual de Comunicación e Imaxe do Proxecto EidusCoruña
 Plan de Comunicación do Proxecto EidusCoruña.
 E, a toma de coñecemento da estrutura e contidos da nova web do proxecto EidusCoruña e do
seu Resumo Executivo, entre outros

Tras os anos transcorridos desde o lanzamento formal do proxecto (marzo 2018) ata o presente, nos
que houbo cambios políticos, estruturais e organizativos dentro do concello, ademais do achegado pola
propia experiencia no desenvolvemento e execución da EDUSI, fíxo preciso actualizar determinados
documentos iniciais, entre eles:
a) nova versión revisada do Manual de Procedementos, que actualizara a estrutura da xestión da
EDUSI á nova organización municipal, así como actualización de documentos de referencia seguindo
os mandatos da Autoridade de Xestión (AX) do Ministerio de Facenda, que a validou o 21 de xaneiro
de 2020, aprobada previamente pola XGL en sesión de 9 de outubro de 2019. Respecto da versión
anterior de xaneiro de 2018, melloráronse e incorporáronse algúns aspectos como:



un maior desenvolvemento da Unidade de Xestión (UdX) e da Unidade de Execución (UdE)
incorporando como novidade a figura dos/as catro coordinadores/as de Obxectivo Temático
(OT) ás tarefas de desenvolvemento e xestión da DUSI.
melloras en varios modelos-documentos-formularios dos procedementos de xestión da
Estratexia.
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impulso ao uso da plataforma electrónica Open Certiac de e-administración para a tramitación
de procedementos e expedientes, cuxo “Manual de tramitación” incorpórase como apartado
8.11 para un mellor uso e execución dos procedementos por parte de toda a organización
municipal.

b) versión revisada do Plan de Comunicación, acordada na XGL do 26 de febrero de 2020.
c) versión revisada do Manual de Comunicación e Imaxe, para axustarse á nova imaxe corporativa
municipal, acordada na XGL do 15 de xullo de 2020.
d) versión revisada do Plan de Aseguramento da Calidade, aprobado en XGL o 30 de decembro de
2020.

2. Comisión Informativa de Seguimento da estratexia territorial EidusCoruña
No marco da preparación da Estratexia DUSI conformouse unha Comisión Informativa Especial de
Seguimento da estratexia con representación municipal de todos os grupos políticos da corporación no
mandato 2015-2019, co obxecto de acordar a propia estratexia no que se refire á temática, obxectivos a
cumprir e liñas de actuación. Esta Comisión Informativa Especial constituíuse o 16 de novembro de 2016
e, e desde esta data, e reuniuse en 9 ocasións máis, sendo a última a sesión do 27 de novembro de
2018.
Retomado o impulso necesario para a correcta execución e o debido seguimento da estratexia DUSI da
Coruña, e cumprir prazos e requisitos, decidiuse no Pleno do 8 de xullo de 2021 que a Comisión
Informativa de Urbanismo e Vivenda actuara como Comisión Informativa de Seguimento da estratexia
EidusCoruña, para o que se reunirá polo menos dúas veces ao ano, e elevará ao Pleno da Corporación os
correspondentes informes de xestión para o seu debate.
Polo tanto, a reunión que se está a celebrar será a décima desde a posta en marcha do proxecto
EidusCoruña.
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3. Estado actual da execución de EidusCoruña
A estratexia no seu conxunto, tal e como se concibiu inicialmente, implica un investimento global de
52.100.000 euros para o período 2014-2020, que en aplicación da regra comunitaria N+3 pódese
ampliar ata decembro de 2023. A dotación financeira da mesma estrutúrase entre:
e) o Plan de Implementación ou PdI, que é a parte da estratexia cofinanciada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) e o propio Concello da Coruña, nunhas porcentaxes de
cofinanciación 80%-20%, e supón 18.750.000 euros. No noso caso, isto tradúcese en 22 “Liñas de
Actuación” (LA) máis xenéricas, que a súa vez concrétanse en 29 “operacións” a desenvoler na
cidade. Estas operacións execútanse a través de “actuacións” moi específicas e que neste momento
son 51. Esta actuacións a súa vez poden ser obxecto dun ou máis procedementos de contratación,
correspondendo ao mes de outubro de 2021, a 74 licitacións). Nestes momentos, temos aprobadas
polo Organismo Intermedio de Xestión -OIX- (organismo dependente do Ministerio de Facenda e
Función Pública ante a que temos que rendir contas) 28 operacións das 29 previstas, é dicir, un 96,5
%. De referirnos á aprobación municipal o volumen xa é do 100%.
f)

as liñas que denominamos “Non PdI”, é dicir, un conxunto de Liñas de Actuación (son 34 LA)
financiadas principalmente con fondos municipais cuxo importe previsto alcanzaría un total de
33.350.000 euros e que, xunto os 18.750.000 € do PdI, completan o global da estratexia ata alcanzar
os 52.100.000 €, tal e como se expuxo na candidatura. Polo tanto, estas 34 LA execútanse no marco
da estratexia pero non están incluídas no seu Plan de Implementación.

g) de maneira adicional hai outras actuacións que aínda que inicialmente non foron previstas na
estratexia, a súa execución e seguimento pode enmarcarse nela, xa que actúan en ámbitos crave
para a estratexia da cidade. Son as denominadas “actuacións vinculadas”. Exemplo delas son o
programa “Conecta Coruña”, Connecting Natura, RU:URBAN, renovación da iluminación pública
exterior da cidade, a Cidade das TIC, Cidades Abertas, rehabilitación de Casa Veeduría, etc.
A parte correspondente a estratexia EidusCoruña cofinanciada por FEDER nun 80% (o PdI), ascende a
18.750.000 € e as súas operacións distribúense obrigatoriamente nos 4 OT sinalados na táboa que se
achega, respectando unhas porcentaxes de actuación definidas polo Programa Operativo e a CE.
OT

OBXECTIVO TEMÁTICO

ORZAMENTO EIDUS

Estas LA, Operacións e Actuacións cofinanciasdas son as denominadas
“Plan de Implementación”, ou PdI.

OT4

Mellora do acceso, do uso e da calidade das tecnoloxías da información e a
comunicación
Apoio á transición hacia unha economía de baixas emisións de carbono

OT6

Preservación e protección do medio e fomento da eficiencia dos recursos

5.472.000 €

OT9

Fomento da inclusión social e a loita contra a pobreza e contra calquera
tipo de discriminación

5.280.000 €

OT2

Eixo 13

Eixo de asistencia técnica
TOTAL

2.256.000 €
4.992.000 €

750.000 €
18.750.000 €

A estratexia EidusCoruña, no seu conxunto, inclúe LA e Operacións por un total de 52.100.000 €, dentro
de dous OT (elixidos de xeito voluntario). Son as denominadas “Non PdI”
Fortalecemento da investigación, do desenvolvemento tecnolóxico e da
OT1
innovación
OT3
Mellora da competitividada das PEME
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En maio deste ano 2021 a Unidade de Xestión (UdX) DUSI elaborou un informe no que se recollen os
gastos executados en cada un dos ámbitos de actuacións mencionados. Deste xeito, o marco de
execución da estratexia EidusCoruña na súa totalidade, supón unha inversión na cidade de
96.617.183,34 millones de euros (a maio de 2021) ao longo do período analizado 2017-2021, moi por
encima dos máis de 52 millóns de euros previstos inicialmente.
Maio 2021

Os datos a outubro 2021 recollen mínimas variacións e axustes no importe total:
ACTUACIÓN

IMPORTE

Actuacións EIDUS Coruña incluídas no seu PdI +
MAIOR APORTACIÓN MUNICIPAL

20.760.734,29 €

Actuacións EIDUS Coruña non PdI

35.024.241,86 €

Actuacións EIDUS Coruña non previstas inicialmente
(operación VINCULADAS)

39.383.884,68 €

TOTAL

95.168.860,83 €

No marco do seguemento da execución da EidusCoruña, veuse de deseñar unha ferramenta baseada no
software da Business Intelligence (BI) que nos permite coñecer o nivel de execución e de gasto de
diferentes aspectos da xestión da estratexia. (ver páxina 16)
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Esta ferramenta permite visualizar de xeito sinxelo aqueles aspectos da nosa EDUSI que resultan de
interese. Escollendo os filtros precisos, pódense consultar desde o nivel de gasto executado ou
certificado na totalidad do PdI, ata os mesmos datos pero referidos a un Obxectivo Temático concreto,
unha operación, ou una actuación específica.
A 09/11/2021, os datos da execución da estratexia EidusCoruña, son:

Por exemplo, na mesma data de referencia, o volume adxudicado sobre o total do PdI + aportación
municipal, é:

Na mesma data de 9/11/2021, existen 3.950.708,53 € pendentes de adxudicar:
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O volume das Solicitudes de Pago a Beneficiarios (SPB) presentadas é de 2.117.890,09 €:

Co deseño e implementación desta ferramenta, que permite a consulta pública desde a web da
estratexia EidusCoruña, cúmplese tamén un dos principios transversales de nosa estratexia como é a
transparencia e a rendición de contas na súa xestión.
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Descrición da execución e desenvolvemento da estratexia EidusCoruña:

OT

LA

OPERACIÓN (29)

ACTUACIÓN // DESCRIPCIÓN
(51, ampliables)

PRESUPUES.
INICIAL
ACTUACIÓN

(€)

LA9

Op9.1 - Portal web da mobilidade
urbana
Op9.2 - Mellora do sistema de
información da tarxeta Millennium e a
súa virtualización para o seu uso en
dispositivos móbiles
Op9.3 - Implantación de ferramentas
TIC para a mobilidade urbana asistida

OT2

Portal web da mobilidade urbana

163.000

Mellora do sistema de información da tarxeta
Millennium e a súa virtualización para o seu
uso en dispositivos móbiles

200.000

Implantación de ferramentas TIC para a
mobilidade urbana asistida

597.000

LA10

Op10.1 - Plataforma WEB - ferramenta
Plataforma WEB - ferramenta integral de
integral de información turística e de
información turística e de mobilidade onlinemobilidade online-Smart Destination
Smart Destination (aplicación SmartCity)
(aplicación SmartCity)

LA20

Op20.1 - Monitorización enerxética
mediante as TIC dos barrios da cidade

LA21

LA11

LA13

OT4

Op21.1 - Goberno aberto e servizos
públicos electrónicos

Sensibilización ahorro energético
Goberno aberto e servizos públicos
electrónicos

Op21.2 - Sistema de información de
calidade ambiental

Modernización do sistema de información da
calidade ambiental da Coruña

Op11.1 - Programa de promoción da
mobilidade a pé, a través de solucións
de accesibilidade e diversificación dos
medios de mobilidade e
permeabilidade transversal en vías da
cidade así como dotación de
percorridos peonís
Op13.1 - Fomento e ampliación de
camiños escolares interxeracionais:
implementación de actuacións
urbanísticas para mellorar a
accesibilidade de nenos e nenas,
maiores y demais persoas de
mobilidade reducida
Op14.1 - Suministro e instalación de
lectores, módulos, estacións e
bicicletas

LA14
Op14.3 - Carrís bici

LA15

LA17

Monitorización enerxética mediante as TIC
dos barrios da cidade

Op15.1 - Instalación de marquesiña
piloto con zona de descanso,
protección contra a auga, cobertura
wifi, cargadores de móviles, etc
Op17.1 - Mellora da eficiencia
enerxética da iluminación na cidade
da Coruña

Mellora urbana do tramo final da rúa Ramón
Cabanillas
Reurbanización da rúa Victoria Fernández
España
Acceso peatonal ao polígono de Pocomaco
desde o Birloque

336.000

402.000
30.000
115.000
413.000
193.000
150.000

86.569,27

267.000

136.383,33

Intervencións de mellora no espazo público
no ámbito PEPRI: Rosario e Cortaduría

1.214.000

Melloras de seguridade e accesibilidade en
itinerarios escolares

240.000

Suministro de bicicletas, postos de anclaxe,
sistemas TIC e software de xestión para o
servizo de bicicletas de uso público do
Concello da Coruña
Carril bici: Mariscal Pardo de Cela
Carril bici: Glorieta de Elviña e avenida Pablo
Picasso
Carril bici: Avda. Habana

MAYOR
APORTAC.
MUNPAL. (€)

1.089.000

703.030

141.664
239.379
65.955,51

Instalación de marquesiña piloto con zona de
descanso, protección contra a auga, cobertura
wifi, cargadores de móviles, etc

240.000

Mellora da eficiencia enerxética da
iluminación na cidade da Coruña

384.000
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LA18

LA1

LA2

Op1.1 - Mellora dos xardíns históricos

Mellora da eficiencia enerxética no Centro
Cívico de Labañou
Mellora da eficiencia enerxética no Centro
Cívico de Elviña
Restauración do xardín de San Carlos

Op1.2 - Plan de humanización e
naturalización do Paseo Marítimo

Plan de humanización e naturalización do
Paseo Marítimo de A Coruña

Op18.1 - Obras de mellora enerxética
nos Centros Cívicos Municipais

Op2.1 - Memoria do bordo litoral e
fluvial: recuperación de enclaves de
costa, fontes, lavadoiros e cursos
fluviais do municipio

OT6
LA3

LA4

LA5

LA22

LA26

517.702,13
250.297,87
400.000
2.144.000

Cúpula de San Pedro

180.000

Observatorio de Aves

47.000

Sendero Atlántico

25.000

Mellora da accesibilidade da cidadanía e do
uso das praias do termo municipal

180.000

Programa de arbrlización e paixasismo nos
bordos da cidade compacta “Bosques da
Coruña” (Bosque Breogán)

290.000

Op3.1 - Restauración paixasística,
medioambiental e patrimonial de
Posta en valor do patrimonio cultural e
lugares de interese turístico, cultural e
natural do Cemiterio de San Amaro
ambiental dos barrios da cidade
Sendeiros da Coruña: señalización,
acondicionamento e divulgación TIC
Op4.1 - Creación e posta en marcha
Creación e posta en marcha das hortas
das hortas urbanas polos distritos da
urbanas polos distritos da cidade
cidade
Op5.1 - Mellora medioambiental e
Mellora medioambiental e urbana no Parque
urbana no Parque Empresarial da
Empresarial da Grela
Grela
Op22.1 - Servizo para a
Reforma centro cívico Birloque e creación aula
empregabilidade 2.0: Información e
TIC
servizos de itinerarios integrais para
emprego e servizos de formación para Información e servizos de Itinerarios integrais
capacitación dixital e emprego 2.0.
para emprego e servizos de formación para
Reforma centro cívico Birloque e
capacitación dixital e emprego 2.0 (FSE)
creación aula TIC
Op26.1 - Equipamento e xestión de
Equipamento e xestión de espazos para feiras
espazos para feiras e venta ambulante e venta ambulante

785.000
221.000
240.000

72.000

960.000

48.801,84

513.989

24.960

110.011

360.000,00

Op27.1 - Remodelación interior e da
funcionalidade de mercados
municipais e actuacións nos espazos
públicos colindantes dos mercados
municipais dos barrios da cidade
Op30.1 - Implementación de medidas
de inclusión social e laboral e de apoio
á empregabilidade para poboación e
ámbitos territoriais en situación de
risco ou en exclusión social.
Rehabilitación e posta en
funcionamento do Centro "García
Sabell"
Op31.1 - Creación dun centro de
acollida de baixa esixencia

Remodelación interior e da funcionalidade do
mercado municipal de Durmideiras

1.433.420,4
5

Remodelación do espazo colindante aos
mercados. Mercado de San Agustín

822.579,55

Creación dun centro de acollida de baixa
esixencia

523.200

LA32

Op32.1 - Creación do observatorio
municipal da igualdade e diversidade

Creación do observatorio municipal da
igualdade y diversidade

432.000

LA33

Op33.1 - Recuperación e xestión do
parque público de locais en desuso
para a súa posta a disposición de
mozas e mozos e colectivos informais

Reforma antigua cafetería "Remanso" na
Praza José Toubes

480.000

LA27

OT9
LA30

LA31

104.989,27

Rehabilitación e posta en funcionamento do
Centro "García Sabell"

544.320

Implementación de medidas de inclusión
social e laboral e de apoio á empregabilidade
para poboación e ámbitos territoriais en
situación de risco ou en exclusión social (FSE)

60.480

85.158,43
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AT Xestión

LA_AT

Eixo
13

Op98.1 - Asistencia Técnica para a
xestión e coordinación da estratexia
DUSI EidusCoruña

Op99.1 - Asistencia Técnica para a
LA_COM xestión do plan de comunicación da
estratexia DUSI EidusCoruña

142.700,54

95.133,69

AT Evaluación Externa

62.949,46

41.966,31

Persoal xestión

90.989,06

130.312,94

Outros gastos de Xestión EDUSI
Persoal comunicación
AT Control de Gasto e auditoría

51.839,98
90.989,06
41.732,90

30.000
130.312,94

AT Comunicación

185.493

Gastos I+P+C non contemplados na AT COM

67.520

Outros gastos de I+P+C Eidus (Eventos, etc)

15.786

31.572

4. Modelo de Participación
Para unha correcta execución e desenvolvemento da estratexia urbana EidusCoruña, toda a cidadanía,
de maneira organizada ou non, debe dispoñer de mecanismos para participar na súa implementación.
De esta premisa partiu o Modelo de Participación da estratexia EidusCoruña deseñada para dar
cumprimento a estes requisitos mediante o deseño dun esquema organizativo con dous marcos de
actuación principais:




o modelo de participación interna, que pretende sentar as bases dun modelo de interacción
social entre as distintas áreas e servizos municipais implicados, o que permitirá canalizar a
participación así como articular a implicación dos devanditos actores na definición e posterior
execución das operacións.
o modelo de participación externa, que regula as relacións coa cidadanía e os seus órganos de
representación, mediante un modelo de relación entre o Concello e os axentes sociais e
económicos da cidade para o desenvolvemento da estratexia EidusCoruña.
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Ademais do Modelo de Participación descrito, existen dous anexos ao mesmo que non figuran na web
por mor de respectar a protección de datos das persoas presentes nas reunións levadas a cabo:
h) Anexo I: Xustificación documental dos procesos participativos e mecanismos de consulta
desenvolvidos por Operación en EidusCoruña, realizado en outubro de 2021
i) Anexo II: Propostas de actuacións no marco do Modelo de Participación EidusCoruña, elaborado en
novembro de 2021.
Documento: Modelo de Participación da estratexia urbana EidusCoruña
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5. Principios Horizontais e Obxectivos Transversais en EidusCoruña
En cumprimento do establecido no art. 7 do RDC, existen una serie de principios que toda Estratexia de
Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado (EDUSI) debe cumprir e aplicar de forma transversal
obrigatoriamente. Son os principios de igualdade entre homes e mulleres e non discriminación,
sustentabilidade e participación cidadá.
Existen outros que cada entidade beneficiaria de fondos europeos define como propios da súa
estratexia. No caso do Concello da Coruña toda son 6 máis, e cada unha das operacións definidas ten
como obxectivo inicial o cumprimento daqueles nos que a operación actúe:

Principios horizontais e obxectivos transversais
Operación
(LA)
LA_AT_Gest
LA_COM
LA1.1
LA1.2
LA2
LA3
LA4
LA5
LA9.1
LA9.2
LA9.3
LA10
LA11
L13
LA14.1
LA14.3
LA15
LA17
LA18
LA20
LA21.1
LA21.2
LA22
LA26
LA27
LA30
LA31
LA32
LA33

Requeridos por EidusCoruña
Accesibilidade

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cambio
demográfico

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Mitigación
cambio
climático

Economía
Circular

N/A (No aplica)
N/A (No aplica)
NO
N/A
SI
N/A
N/A
N/A
SI
SI
N/A
N/A
SI
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SI
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SI
N/A
SI
N/A
SI
N/A
SI
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SI
N/A
SI
SI
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Estratexia
Metro.
Innovación

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SI
N/A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Transparencia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Informe relativo á aplicación dos principios horizontais e obxectivos transversais da estratexia
EidusCoruña no período 2017- 2021. Novembro 2021
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6. Evolución da web EidusCoruña
Desde o lanzamento da web da estratexia EidusCoruña o 1 de marzo de 2018, esta web foi
incrementando sustancialmente o seu contido e índice de transparencia na xestión da estratexia.
Recibiu a aprobación formal por parte da Autoridade de Xestión (AX) do Ministerio de Facenda o 5 de
marzo de 2018.

Resumo de audiencia do 01/03/2018 ao 03/11/2021

Mapa de visitas por cidades españolas

Índice de visitas por cidades españolas

Mapa de visitas por países

Índice de visitas por países
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A web foi evolucionando tanto en deseño como en contido. Esta evolución tivo unha lóxica
correspondencia co nivel de execución das operacións programadas na mesma.

Deseño: gráfica inicial frente a renovación realizada no 2021

Impulso

Indicacións da DGFE

Planificando o futuro

Mapa de obras

EidusCoruña EN CIFRAS

Contidos máis visitados

Contido: exemplos de novos apartados incluidos a medida que evoluciona a Estratexia EidusCoruña, e listado dos mais
visitados
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Merece especial mención a posibilidade de ver a evolución dos procesos de contratación, que inclúe un
acceso a un MAPA DE OBRAS que permite ver e coñecer a execución das actuacións que se están a
desenvolver na cidade no ámbito da estratexia, en moitos casos, con imaxes do “antes” e o “despois”.

Contido: exemplo da visualización da Reurbanización dun tramo da rúa Ramón Cabanillas

Ademais, incorpora a ferramenta baseada no software Power BI que permite visualizar o grao de
evolución (datos e gráficas) da execución de la estratexia, tanto material como do gasto realizado.
Pódense consultar os datos recollidos pola ferramenta no banner de acceso situado no portal de inicio
da web da estratexia:
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7. Plan I+P+C (Información, Publicidad y Comunicación)
Dentro das actuacións realizadas no marco do lanzamento da estratexia o 1 de marzo de 2018,
aprobouse o “Plan de Comunicación do Proxecto EidusCoruña”, que pretende ser un manual e unha guía
estratéxica que marque as liñas xerais de comunicación do proxecto, sinalando de forma clara e
concisa que contar (mensaxe) e como contalo (accións).
Seguindo coas obrigas e requirimentos que marca a UE para todas as entidades beneficiarias do FEDER,
a estratexia EidusCoruña ten a obriga de xestionar os fondos recibidos en materia de información,
publicación e comunicación, dedicando a esta materia un gasto previsto de 322.799 €, dos cales
268.799 € téñense que dedicar as actuacións definidas como Boas Prácticas.
O día 05/11/2020 firmouse un acordo coa Autoridade de Xestión do Ministerio de Facenda denominado
“Estudio de I+P+C” que representa o compromiso das actuacións e gasto a realizar para dar visibilidade
á Estratexia EidusCoruña. Este é un fito moi importante que a día de hoxe, e a pouco máis de dous anos
de finalizar o período de programación ampliado, hai una porcentaxe moi elevada de cidades DUSI (un
total de 173) que non teñen aprobado ese estudio, o que pode provocar descertificacións en operación
aprobadas previamente polos concellos.

Resumo do gasto comprometido e nivel de execución a día 15/10/2021:

EIXO
12 (UUEE)
13 (UdG)
Total

PREVISTO
54.000 €
268.799 €
322.799 €

FACTURADO
3.837 €
106.629 €
110.466 €

PENDENTE
50.163 €
162.170 €
212.333 €

% EXEC.
7%
40%
34%
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Na propia web tamén se poden consultar todas as accións de comunicación realizadas ata o momento
no apartado Accións de Comunicación, entre as que destacamos as seguintes:
Evento conxunto Urbact+Edusi. 13 e 14 de maio de 2021
Xornadas de reflexión estratéxica sobre o programa URBACT e as
Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado (EDUSI), e a
súa vinculación coas políticas alimentarias urbanas, o Pacto de Milán e a
Glasgow Food and Climate Declaration.

Vídeo conmemorativo do Día de Europa. 9 de maio de 2021
Acción conxunta na que A Coruña convidou a participar ás 172 cidades DUSI
de España iluminando de azul os edificios singulares de cada cidade na
noite do 9 de maio. Como resultado, fíxose un vídeo coas ciudades
participantes, con subtítulos e traducido a catro idiomas (castelán, galego,
inglés e francés)

Vídeo BiciCoruña, para a difusión da Boa Práctica titulada “Renovación do
parque de bicicletas e compra de bicicletas eléctricas. Posta en marcha
dunha aplicación informática para a xestión do préstamo de bicicletas na
cidade”.

Resumo do gasto desagregado por accións de comunicación:
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Para medir o cumprimento deste compromiso utilízase o indicador de productividade E043: Accións de
Información e comunicación incluidas dentro do Plan de Comunicacións dos Programas Operativos
FEDER 2014-2020. No seguinte cadro resúmese o cómputo deste indicador desagregado por accións de
comunicación realizadas ata o 15/10/2021:

Actuacións de comunicación según estudio I+P+C
Eventos
Anuncios en prensa dixital
Anuncios en prensa local
Anuncios en prensa rexional
Publirreportaxe en periódico rexional
Anuncios en redes sociais
Cuñas en radio ámbito nacional
Merchandising
Vídeos
Total

IP E043
4
8
7
1
1
7
63
600
2
693

Informe: Memoria anual de comunicación das Boas Prácticas 2021
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8. Plan de Aseguramento da Calidade
Unha vez concedida a axuda FEDER para a estratexia EidusCoruña, o Concello da Coruña, a iniciativa
propia, elaborou e desenvolveu o seu Plan de Aseguramento da Calidade, cuxo obxetivo era definir os
controis a aplicar para garantir a correcta ejecución do "Manual de Procedementos do Concello da
Coruña" esixido para o desenvolvemento da estratexia. Definía o interese e a implicación do concello na
execución da estratexia con total transparencia, tanto na súa estrutura como na súa organización e
desenvolvemento.
O primeiro Plan presentouse ante a Comisión Informativa Especial EidusCoruña o 26 de febreiro de
2018, con carácter previo a súa aprobación na Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 1 de
marzo de 2018, na que se aprobou o lanzamiento de toda a convocatoria de Expresións de Interese (EdI)
así como o desenvolvemento e execución da estratexia. Posteriormente, realizouse unha versión 2 de
este Plan de Aseguramento da Calidade que foi aprobado en XGL o 30 de decembro de 2020.
Ademais de establecer unhas liñas e actuacións definidas, cuxo cumplimento garantizan a correcta
execución da estratexia tanto na xestión administrativa interna como na posterior certificación e
auditoría ante os organismos estatais e europeos, establece unha serie de grupos de traballo ou Círculos
que deben servir para vixiar e supervisar as actuacións municipais:
-

o Círculo de Calidade, cuxo obxectivo é asegurar o bo funcionamento do Programa Operativo
baixo o que xurdiu a convocatoria nacional das EDUSI (o Programa Operativo Plurirrexional de
España, POPE), e alcanzar unha mellora continua do procedemento e toma de decisións en caso
de necesitar realizar correccións tendo en conta a realidade da execución dos traballos, ademáis
de verificar os resultados das inversións. Ademais da sesión de constitución (xullo 2018)
celebráronse 3 reunións máis: xullo 2018, novembro de 2018 e decembro de 2020. Tense
previsto realizar unha nova reunión deste Círculo en novembro ou decembro de 2021.

-

o Círculo de Boas Prácticas en materia de Comunicación, que pretende garantir a transparencia
da estratexia e fomentar a comunicación á cidadanía de modo que se poida visibilizar o impacto
das actuacións cofinanciadas na cidade. Ademais da sesión de constitución (novembro de 2018)
celebráronse 2 reunións máis: decembro de 2020 e outubro de 2021.

-

o Grupo Permanente sobre Estratexia e Modelo de Desenvolvemento Urbano da cidade e
entorno metropolitano, cuxo obxectivo principal é comprobar o avance das actuacións
cofinanciadas e valoralas en relación ao modelo de cidade, así como detectar incoherencias
entre os diferentes programas do Concello. Ademais da sesión de constitución (xullo 2018)
celebráronse 2 reunións máis: xullo 2018 e novembro de 2018. Tense previsto realizar unha
nova reunión deste Círculo en novembro ou decembro de 2021.
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9. Comité de Evaluación de Risco de Fraude
Entre os compromisos adquiridos polas entidades beneficiarias dos fondos europeos, o Concello da
Coruña adheriuse ao compromiso asumido pola Autoridade de Xestión (AX) en España, cumprindo as
obrigas referidas a reforzar a política antifraude.
Para iso analizáronse e describíronse os controis existentes no concello, entre eles:

Declaración Institucional Antifraude

Avaliación Risco de Fraude

Código de conduta e principios éticos por parte dos empregados
Ademais destes, o Concello da Coruña constituíu o Comité Antifraude da EidusCoruña o 14 de setembro
de 2017, formado por membros do propio concello da Coruña que ocupan postos de relevencia e poder
e control executivo dentro da estrutura municipal.
Tras un tempo prudencial de implementación de operacións, procedementos de contratación e
execución de gasto no ámbito da estratexia, momento no que xa existía a posibilidade de evitar e
analizar posibles riscos de fraude, tras a redacción da nova versión revisada do Manula de
Procedementos, este Comité pasou a denominarse “Comité de Avaliación de Risco de Fraude”, que tivo
a súa reunión o 15 de xaneiro de 2021.
 Acta constitución reunión comité antifraude,
 Acta do Comité de Avaliación de Risco de Fraude, 15 de xaneiro de 2021
A vindeira reunión deste Comité terá lugar previsiblemente a finais do mes de novembro de 2021.
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