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Como nos 

gustaría que fora 
un Carballo máis 

sustentable e 

inclusivo? 

Como podemos 

respectar mellor 
o medio 

ambiente e 

axudar a loitar 
contra o cambio 

climático? 

Como podemos 

axudar a que 
todos os veciños 
teñan as mesmas 

oportunidades e 
vivamos en 

sociedade 
tranquilos? 

Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustetable e Integrado (DUSI) para Carballo 
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Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado (DUSI) para Carballo 
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Que é unha 

Estratexia DUSI? 

1 

Que proxectos 

podemos 
desenvolver para 
un Carballo máis 

sustentable e 
inclusivo? 

2 

Identificación 

dos retos DUSI 
de Carballo 

3 

A participación 

cidadá na 
Estratexia 

4 



Estratexias de 

Desenvolvemento 
Urbano Sustentable e 
Integrado están 

cofinanciadas con fondos 
FEDER da Unión 

Europea (ata o 80% no 
caso de Galicia) e 
enmarcadas no artigo 7 

do reglamento FEDER. 
Van destinadas a 

cidades de máis de 
20.000 habitantes 

A Estratexia debe 

enfocar os problemas 
dun xeito amplo e 
integrado, atacando os 

retos aos que se 
enfrontan as cidades do 

futuro: económicos, 
ambientais, climáticos, 
demográficos e sociais, 

aínda que non todas as 
accións serán 

cofinanciables 

Que é 

unha 

Estratexia 

DUSI? 

1 

v 



Que é 

unha 

Estratexia 

DUSI? 

1 A Estratexia debe contar coa participación 

cidadá e os diferentes actores económicos e 
sociais, para dar tamén unha resposta eficiente 
aos seus problemas 
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Que é 

unha 

Estratexia 

DUSI? 

1 

Trátase dunha 

Estratexia a medio-
longo prazo, que inclúe 
un horizonte desde 2014 

ata 2020, se ben se 
poden levar a cabo 

accións ata 2022 

Para a súa redacción, hai 

que identificar os 
problemas e retos 
urbanos que debe 

afrontar Carballo, 
realizando unha análise 

diagnóstico da situación 
do conxunto urbano de 
xeito integrado 
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Que é 

unha 

Estratexia 

DUSI? 

1 O Plan de Implementación da Estratexia sería o que 

recolla as liñas de actuación cofinanciables a levar a 
cabo dentro dos Obxectivos Temáticos definidos polo 
reglamento FEDER 
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Estratexia 

DUSI 

A mellora da dimensión 

económica e  

da competitividade 

 

OT2. TICs  

A mellora  

da dimensión física e 

medioambiental 

 

OT4. Economía 

baixa en carbono 

OT6. Medio Ambiente, 

Eficiciencia  

e Recursos 

A mellora da  

dimensión social 

 

OT9. Inclusión 

Social 

Que 

proxectos 

podemos 

desenvolver 

para un 
Carballo  

máis 

sustentable 

e inclusivo? 

2 
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Que proxectos podemos 

desenvolver para un Carballo  

máis sustentable e inclusivo? 

2 

Tipos de 
accións 

 
Mellora da 

dimensión 
económica e da 

competitividade 

OT2. 

TICs 

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 aplicación ao 

sector turístico 

2. Impulsar as actuacións necesarias para 

converterse en Smart City.   

Despregar plataformas de xestión e redes para a 

Smart City: redes de sensores, de actuadores e/ou de 

comunicacións. Desenvolvemento de aplicacións 

móbiles. Desenvolver unha estratexia global que 

fomente o “Open Goverment” mediante a publicación 

electrónica de todos os seus datos 



Que proxectos podemos 

desenvolver para un Carballo  

máis sustentable e inclusivo? 

2 

Tipos de 
accións 

 
Mellora  

da dimensión 
física e 

medioambiental 

OT4. 
Economía 
Baixa en 
Carbono 

2. Mellora da eficiencia enerxética e aumento das 

enerxías renovables. 

Poden incluir: 

•Rehabilitación integral enerxética de edificios 

•Plans de mellora enerxética do alumeado exterior 

municipal 

•Redes de calefacción e refrixeración urbanas 

•Uso da biomasa, biogás e residuos 

•Selado de vertedeiros e aproveitamento de lodos 

das depuradoras para biogás 

1. Implantación de plans de mobilidade urbana 

sustentable. Poden incluir: 

•Proxectos para a optimización do transporte 

público 

•Creación de itinerarios peonís preferentes, como 

os proxectos de camiño escolar 

•Creación de carrís bici 

•Puntos de recarga de vehículos eléctricos 

•Sistemas carsharing  



Que proxectos podemos 

desenvolver para un Carballo  

máis sustentable e inclusivo? 

2 

Tipos de 
accións 

 
Mellora  

da dimensión 
física e 

medioambiental 

OT6. 
Medioambiente, 

eficiencia e 
recursos 

2. Accións integradas de mellora do entorno 

urbano e o seu medio ambiente. 

Poden incluir: 

•Rehabilitación integrada de solos urbanos 

públicos 

•Rehabilitación e posta en valor do patrimonio 

natural 

•Redución da contaminación:  

Plans de mellora da calidade do aire e de redución 

do ruido 

1. Protección, fomento e desenvolvemento do 

patrimonio cultural e natural.  

Poden incluir: 

•Programas de rehabilitación do patrimonio histórico,  

arquitectónico e cultural 

•Desenvolvemento e promoción de activos culturais  

urbanos, en particular orientados ao turismo 



Que proxectos podemos 

desenvolver para un Carballo  

máis sustentable e inclusivo? 

2 

Tipos de 
accións 

 

Mellora da 
dimensión 

social 

OT9. 
Inclusión 

social 

•Rexeración económica e social de barrios 

desfavorecidos mediante a rehabilitación do tecido 

produtivo e comercial, a rehabilitación de mercados e 

comercios, a creación de centros de día e residencias, 

comedores sociais, bibliotecas, centros de atención 

sanitaria e inserción laboral, formación profesional,  

centros culturais, oficinas de información e 

orientación, viveiros de empresas, etc. 

•Revitalización do espazo público das 

comunidades urbanas desfavorecidas,  a través da 

infraestrutura para realizar actividades deportivas ou 

culturais. 

•Habilitación de espazos abandonados para 

colectivos que impulsen iniciativas comunitarias, 

servizos sociais ou queiran abrir negocios 



1.Excesivo gasto público en enerxía, tanto en alumeado público 

como na eficiencia enerxética de edificios públicos 

2.Problemas co tráfico no centro urbano 

3.Necesidade de crear unha mobilidade máis sustentable na vila 

4.Necesidade de mellorar a posta en valor do noso patrimonio 

5.Necesidade de lograr a inclusión social dos grupos de poboación 

máis desfavorecidos 

Sobre que 

podemos 

traballar? 

Como ves o 

Carballo do 

futuro? 

Os problemas de Carballo 

Identificación 

dos retos 

DUSI de 

Carballo 

3 
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A participación 

cidadá e dos 
axentes socias, 
como entidades 

económicas e 
empresariais, é 

imprescindible no 
desenvolvemento 
dunha 

Estratexia DUSI 
 

Participando 

hoxe coas túas 

aportacións 

Aportando 

ideas a través 

da web do 

Concello 

Así  

Construimos 

o Carballo  

do futuro 

A 

participación 

cidadá na 

Estratexia 

4 
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Moitas grazas! 

Fondos FEDER 2014-2020 
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