Obxectivos estratéxicos EDUSI COVELO

Obxectivos operativos EDUSI COVELO

OE1: OBXECTIVO PERSOAS: Elevar a calidade de vida
OP.1.1. Construír, rehabilitar e revitalizar
dos habitantes de Covelo garantindo a cohesión
equipamentos deportivos, sanitarios,
social, fixando a poboación e incrementando o seu
sociais, educativos e culturais.
atractivo para a mocidade.

OP.1.2. Crear espazos públicos de calidade para
uso e goce da cidadanía

Liñas de actuación EDUSI COVELO

Medidas

L. 1.1.1. Rehabilitación e mellora de centros
socioculturais así como da súa programación
de actividades

Rehabilitación de centros socioculturais
mediante melloras de accesibilidade e
eficiencia enerxética así como adaptación de
espazos a novos usos reclamados pola
poboación.

L.1.1.2. Construción, rehabilitación e
modernización de equipamentos sociais,
deportivos e sanitarios.

Zonas para prácticas deportivas no medio
natural.

60.000,00 €

L.1.2.1. Recuperación do espazo público de
zonas degradadas e mellora da accesibilidade
no conxunto do concello.

Elaboración dun Plan de accesibilidade
municipal con asociacións especializadas
nestes ámbitos.

18.000,00 €

Reformas para garantir accesibilidade e
edificios e ambitos públicos.

80.000,00 €

Xeración de espazos públicos de calidade
adaptados aos usos e costumes do rural.

45.000,00 €

325.000,00 €

385.000,00 €

Dinamización social de Covelo

Dinamización de colectivos e asociacións do
municipio, así como plans específicos para
maiores e novos.

75.000,00 €

75.000,00 €

OP.1.4.Facilitar o acceso aos cidadáns a
administración electrónica así como o acceso aos
sistemas de participación pública a través da
implantación da egobernanza.

Favorecer a progresiva implantación da
Administración electrónica como medio de
comunicación dos cidadáns coa administración
reducindo as necesidades de desprazamento
da poboación.

Campañas de sensibilización e formación
dos cidadáns para facerlles accesible a
administración electrónica con maior grado
de penetración

90.000,00 €

155.500,00 €

Implementación ou desenvolvemento de
aplicacións que faciliten ao administrado o
emprego da administración electrónica.

16.000,00 €

Creación de puntos de acceso á
administración electrónica a nivel
parroquial.

19.500,00 €

Plan de mellora da eficiencia enerxética e
OP.2.1.Mellorar os índices de consumo de enerxía
redución do consumo de combustibles fosiles
nas infraestruturas e edificios públicos.
das instraestructuras e edificios públicos

OP.2.2.Mellorar a mobilidade e a accesibilidade no
conxunto do concello a
Mellorar a mobilidade e a accesibilidade no
través da implantación dun plan de mobilidade
conxunto do concello a través da implantación
urbana sustentable que favoreza unha mobilidade dun plan de mobilidade sustentable.
máis eficiente e con menos emisións á atmosfera.

OP.2.3. Reducir consumo enerxético doméstico e a Promover a mellora e rehabilitación de
pegada de carbono
edificios privados cara a o aforro enerxético.

18.000,00

Actuacións en materia de eficiencia e uso de
enerxías limpas

300.000,00

Sistema de iluminación, sistemas de
regulación do fluxo luminoso

350.000,00

Rehabilitación de edificios e instalacións
públicas para garantir un consumo máis
eficiente.

400.000,00

Deseño dun plan de mobilidade sustentable
que recolla unha serie de ferramentas TIC
que lle permitirán alcanzar un maior nivel de
eficiencia na mobilidade, tanto
intramunicipal como cos municipios
próximos.

18.000,00

Redución da dependencia do vehículo
particular mediante a posta en marcha de
sistemas de transporte colectivo ou
compartido co emprego das novas
tecnoloxías.

35.000,00

Deseño e creación dunha rede de sendeiros
peonís e ciclistas para fomentar o emprego
de alternativas ao vehículo para
desprazamentos curtos.

200.000,00

Extensión de electrolineras para recarga de
vehículos eléctricos a nivel comunitario.

50.000,00

Campañas de sensibilización e formación
dos cidadáns para informarlles de actitudes
e melloras domésticas para redución do
consumo enerxético.

90.000,00

1.068.000

303.000

180.000

90.000,00

OP.2.4. Xeración de alternativas económicas
baseadas nos recursos primarios

Posta en marcha de programas de
dinamización económica do sector primario

Plans específicos para xeración e
relanzamento de iniciativas emprendedoras
agrarias, gandeiras e forestais.

OP.2.5. Garantir a competitividade do pequeño
comercio e a hostalería no municipio.

Dinamización económica de Covelo, a través
do comercio, a hostalería, o lecer e a cultura.

OP.2.6. Dotación de espazos e recursos para a
formación, o emprego e o autoemprego.

Habilitación de espazos para a formación, o
emprego e o autoemprego??

758.500,00 €

30.000,00 €

Elaboración Dun Plan municipal de Mellora
da eficiencia enerxética e redución de
consumo de combustibles fósiles

Promover o aproveitamento da biomasa como
fonte de enerxía

orzamento
obx.
Estratéxico

143.000,00 €

OP.1.3. Revitalizar o espazo público a través da
iniciativa social e cultural.

Impulso á participación cidadá,
Fomentar a participación e a transparencia na
transparencia e resposta ao cidadán con
xestión pública a través da implantación da
novos formatos e apoiados en ferramentas
egobernanza.
tecnolóxicas.
OE2. Facer de Covelo un concello dinámico e
sustentable comprometido coa redución das
emisións de carbono á atmosfera

ORZAM. LIÑA
orzamento
ACTUACIÓN obx. Específico

120.000,00

120.000

Actuacións específicas en materia de
promoción e apoio a iniciativas que xeren
actividade económica na zona: comercio,
servizos, lecer e cultura.

90.000,00

90.000

Extensión de servizos de conexión a internet
ás áreas rurais. Dotación de puntos de
acceso a internet en núcleos rurais,
especialmente, nos centros socioculturais
como puntos de integración dixital.

65.000,00

150.000

Dotación do Centro formativo de Santa
Mariña para adecualo ao desenvolvemento
de capacidades de xestión, formación e
permitan a xeración de iniciativas
empresariais que impulsen o
desenvolvemento económico e social

85.000,00

1.911.000

Obxectivos estratéxicos EDUSI COVELO
OE3: OBXECTIVO TERRITORIO. Conseguir un
territorio no que prevalezan os valores naturais e
culturais e se reduzan os riscos e a pegada das
actividades humanas contribuíndo ao benestar da
poboación.

Obxectivos operativos EDUSI COVELO

OP.3.1.Crear espazos públicos de calidade para
uso e goce da cidadanía

OP.3.2 Mellorar a xestión dos servizos públicos
cara a súa optimización e satisfacción plena dos
usuarios.

Liñas de actuación EDUSI COVELO

Recuperación e mellora integral da contorna
dos espazos públicos.??

OP.4.1. Melloras do servizo de separación e
recollida de lixo

Medidas

ORZAM. LIÑA
orzamento
ACTUACIÓN obx. Específico

Xerar unha rede de áreas forestais de
calidade que integren a poboación e cultura
local xerando espazos de interese turístico

170.000,00

Conexión da rede de sendeiros peonís e
ciclistas coa rede de sendeiros existente a
nivel comarcal como eixe de atractivo
turístico.

275.000,00

Integracion nos núcleos dos espazos de
xestión de residuos e promoción da
compostaxe

120.000,00

445.000

orzamento
obx.
Estratéxico

1.128.000

539.000

Campañas de sensibilización para a
eliminación / redución das queimas de
residuos
OP.4.2. Extensión e mellora do servizo público Extensión do servizo a maior número de
de abastecemento de auga e control do gasto núcleos.

85.000,00

OP.4.2. Aplicación das novas tecnoloxías ao
servizo de control e mantemento da rede de
abastecemento de augas.

Aplicación das novas tecnoloxías ao servizo
de control e mantemento da rede de
abastecemento de augas.

34.000,00

OP.4.3. Extensión e optimización do servizo
público de saneamento.

solucións innovadoras de saneamento
público.

OP. 3.3. Recuperar, poñer en valor e a disposición OP.4.2.Rehabilitar e poñer en valor o
da cidadanía e os visitantes o rico patrimonio
patrimonio histórico e etnográfico do
ambiental, paisaxístico e etnográfico de Covelo
municipio.

OP.3.4. Utilizar mecanismos dos Smart destinos
para atraer visitantes a Covelo

Converter progresivamente o concello de
Covelo nun territorio Smart, centrado no
Turismo Smart.

OP.3.5. Converter ao río Tea nun eixe de conexión Rede de camiños públicos de enlace dos
comarcal dende o punto de vista ambiental
núcleos rurais co río

DE ACTUACIÓN

300.000,00

Plan de valorización do patrimonio
histórico, arqueolóxico e etnográfico de
Covelo

18.000,00

18.000

Botar man das NTIC para mellorar o
posicionamento turístico a través da
catalogación dixital do patrimonio
ambiental, paisaxístico, histórico,
arqueolóxico e etnográfico e a creación
dunha app que permita poñelo en valor.

36.000,00

36.000

Mellora de áreas circundantes e accesos
peonís desde os núcleos próximos para
xerar espazos de esparecemento en
contacto coa natureza.

90.000,00

90.000

3.797.500,00

3.797.500,00

3.797.500,00

