
 
 

 

 

Culleredo está situado na área central da provincia, na comarca da Coruña, no extremo 

sur da ría do Burgo, e un concello fortemente influído pola súa proximidade con a 

cidade de A Coruña, o que provoca que as parroquias limítrofes coa cidade estean 

fortemente urbanizadas, aportando a parroquia de Rutis e a do Burgo o redor do 80 % 

aproximadamente da poboación municipal. 

Estas parroquias están na súa maior parte habitadas por xente nova que desenrola a 

súas actividades profesionais na cidade o nos polígonos  industriais  das aforas. En 

cambio as outras parroquias son semirrurais e a poboación está integrada por persoas 

de maior idade na proporción e en moitos mais casos está adicada o sector primario.  

Dentro deste segundo grupo de parroquias cabe distinguir dous grupos, o formado por 

Almeiras e Culleredo, fortemente influído pola presenza do aeroporto de Alvedro e do 

polígono industrial do mesmo nome, volcadas  o  sector secundario  a primeira e a 

institucional como capital do Concello (Tarrío) a segunda. Por outro lado todas as 

demais oriéntanse cara o sector primario, aínda que tamén e importante a presenza 

nelas de moitas segundas residencias de cidadáns da Coruña. 

Na súa orografía sucedense valles e pequenos outeiros hasta o nivel do mar na ría do 

Burgo. Os valles están surcados polos ríos  Valiñas  e  Trabe, os dous pertencentes a 

cuenca do río Mero  que desemboca na ría do Burgo. No tocante as comunicacións, 

atravesan o municipio as autopistas AP-9 (A Coruña-Santiago-Vigo-Portugal) e A-6 

(Madrid-A Coruña); as liñas do tren a Santiago de Compostela, Madrid e  Lugo; e a N-

550 Santiago de Compostela A  Coruña. Tamén encontrase o  aeroporto de Alvedro 

 neste termo municipal. 

A vista desta situación, e dada a posibilidade que nos ofrecen os fondos europeos para 

o desenvolvemento rexional, dentro das estratexias de desenvolvemento sostible e 

integrado (DUSI). E buscando a finalidade de reforzar a cohesión económica e social, 

así como reducir as diferenzas entre as zonas rurais e as zonas urbanas, intentando 

conseguir un crecemento intelixente, sostible e integrador. 

Promovendo o mesmo tempo o desenvolvemento armonioso do concello de 

Culleredo, reducindo as desigualdades; Establecendo como obxetivos perseguir nun 

marco de desenvolvemento sostible e de fomento do obxectivo da conservación, 

protección e mellora da calidade do medio ambiente. A fin de contribuír nun 

crecemento intelixente, sostible e integrador, afrontando retos crecentes asociados as 

repercusións da globalización, as cuestións medio ambientais e enerxéticas, o 

envellecemento da poboación e os cambios demográficos, a transformación 

tecnolóxica e as demandas de innovación e as desigualdades sociais. 



 
 

 

Debido a natureza complexa destes retos, as solucións deben ser integradas, 

multisectoriales e multidimensionales; Neste contexto, e coa finalidade de aumentar a 

eficacia e a eficiencia das políticas a aplicar, dentro dos seguintes obxetivos temáticos: 

 OT2: Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 

 OT4: Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono 

en todos os sectores. 

 

 OT6: Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos 

recursos. 

 

 OT9: Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza. 

 

Desde a Marea Veciñal de Culleredo, proponse as seguintes actuacións: 

 

OT2: Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxias da información e a 

comunicación. 

ACCIÓN Nº 1: INTEGRADA NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE 

INTEGRADO DO CONCELLO DE CULLEREDO: ALFABETIZACIÓN CULTURAL E DIXITAL. 

Exposición de motivos. 
Un concello moderno e equitativo non pode camiñar cara ao 2020 cunha fenda 
cultural e dixital importante, que deixe á marxe unha parte considerable da poboación, 
que non sexa quen de desenvolverse nun entorno cada vez máis tecnolóxico, até o 
punto de impedirlle realizar xestións fundamentais como cidadáns como o pagamento 
de taxas e impostos, que os levan á marxinalidade. 

 
Problemática específica en Culleredo. 
Partimos dunha situación na que tanto as bibliotecas coma as aulas con ordenadores e 
acceso a Internet de forma pública concéntranse na zona urbana, así como a estratexia 
de formación. O rural de Culleredo atópase alleo a estas vantaxes, o que crea unha 
maior fenda tanto cultural como dixital, mesmo resultando na existencia de 2 
concellos camiñando en distintas direccións. 
 
Existen numerosas experiencias con éxito noutros concellos, onde se asocian as 
bibliotecas coma lugar onde se facilita o acceso a información, tanto en papel coma en 
formato dixital, e a Internet. O acceso aos trámites en liña poderían ser realizados 
dende estas aulas, diminuíndo traslados e a necesidade de utilizar ningún medio de 
transporte. 

 



 
 

 
Propostas de mellora. 
Esta acción vai destinada especialmente a rachar a fenda cultural e dixital entre as 
zonas rurais e urbanas. Fenda que dificulta a inclusión social na zona rural, pola falla de 
medios e acceso a información tanto en papel como en formato dixital. E podería 
desenvolverse como segue: 
 

 Conversión de centros sociais a centros socio-culturais. Elaboraríanse as obras 
necesarias para adicar unha estancia nestes centros a biblioteca con un total de 
3 ordenadores para cada unha con acceso a Internet e lector de DNI electrónico 
para poderse identificar para trámites online. Dando acceso por wifi a Internet 
dentro dos centros. Destinando unha persoa para atender a biblioteca e dar 
asesoramento aos usuarios co funcionamento dos ordenadores. 
 

 Instalación de aulas de formación en 3 destes centros sociais: Buscaríanse de 
estes centros 3 situados estratexicamente, en función da súa distancia da zona 
urbana e o ámbito de poboación a atender, así coma a súa dispoñibilidade de 
espazo, para elaborar una sala con 8 ordenadores que poida ser utilizada tanto 
para os cursos de formación coma para o acceso ao publico a Internet. 

 
 Elaboración dun programa de formación de calidade e gratuíto que incida en: 

o Dotar de capacidades e habilidades á cidadanía que lles permitan buscar, 
utilizar e valorar información. 

o Dotar de capacidades e habilidades á cidadanía que lles permitan buscar, 
utilizar e valorar os sistemas e ferramentas telemáticas de comunicación. 

o Fomentar o uso de ferramentas telemáticas nos ámbitos cotiás, 
administrativos, sociais e participativos da cidadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OT4: Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en 

todos os sectores. 

ACCIÓN Nº 1: INTEGRADA NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE 

INTEGRADO DO CONCELLO DE CULLEREDO: MELLORAR A EFICIENCIA ENERXÉTICA DOS 

EDIFICIOS E PROMOVER A REHABILITACIÓN DOS ANTIGOS. 

Exposición de motivos. 
Os edificios con alta cualificación enerxética (clase A) consumen case un 60% menos 
enerxía que os de baixa cualificación enerxética (clase D), o que resulta nunha 
diminución da contaminación a e un considerable aforro económico. De aí que a 
implantación das enerxías renovables nos edificios públicos deba ser un fin en si 
mesmo , ademais de servir de exemplo para a cidadanía, que leve a un aforro 
importante no consumo enerxético. 

 
Problemática específica en Culleredo. 
Nos últimos anos, o concello de Culleredo aumentou moitísimo a súa poboación, 
mesmo transformou a súa antiga configuración rural converténdose nun concello 
dormitorio da cidade da Coruña. Para atender as necesidades que foron xurdindo co 
aumento de poboación, o Concello foi habilitando edificios para uso público, moitos 
deles de baixa eficiencia enerxética. A maiores, as zonas urbanas construídas nos anos 
60 do “desarrollismo”, non cumpren os requisitos de calidade requiridos na 
actualidade, a maioría carecen de calefacción e ascensores. Todo isto limita a calidade 
de vida dos seus habitantes, en moitos casos de avanzada idade. 
 

Propostas de mellora. 
Que se instalen sistemas de eficiencia enerxética na maioría dos edificios do concello: 
placas solares, caldeiras a pelets para aproveitar os residuos recollidos polas cuadrillas 
de limpeza de bosques, etc. pero especialmente en: 

 

  Casa do Concello 

  Centro Pablo Picasso 

 Conservatorio 

 Servizos múltiples do Burgo 

 Vila Melania Vilaboa. 

 Promover a rehabilitación e mellora de vivendas de construción antiga e 
deficitaria, (como poder ser a instalación de ascensores) utilizando sistemas 
enerxeticamente eficientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OT6: Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficencia dos recursos. 

ACCIÓN Nº 1:  INTEGRADA NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE 

INTEGRADO DO CONCELLO DE CULLEREDO: CREACIÓN DUN SISTEMA DE CORREDORES 

FLUVIAIS NOS RIOS VALIÑAS E TRABE, QUE CONECTE O RURAL COA CIDADE. 

 
Exposición de motivos. 
As sendas verdes e camiños seguros supoñen unha mellora cualitativa e cuantitativa 
na calidade de vida das persoas, ao estimular o exercicio físico na natureza e promover 
a cultura sa de coidado e respecto polo medio ambiente, contribuíndo á redución das 
emisións de CO2. 

 
Problemática específica en Culleredo. 
A localización nas aforas da cidade provocou o deterioro paulatino do entorno natural, 
deformado e modificado de forma brusca pola planificación de redes viarias de 
conexión de gran capacidade, que dificultan o desprazamento por medios alternativos. 
esta situación agrávase con verteduras incontroladas no río, a destrución de fontes e 
camiños e o deterioro por abandono dos muíños tradicionais. 
 
Como resultado da acción humana, o concello de Culleredo carece de zonas seguras de 
paseo e circulación en bicicleta, co conseguinte afastamento da zona rural da vida do 
resto do concello, deterioro da saúde, da calidade de vida e do medio ambiente 
natural, ao quedar abandonado por imposibilidade de uso. As deficiencias no 
transporte público na zona rural agravan máis a situación de deterioro e illamento. 

 
Propostas de mellora. 

 
1. Sistema de Corredores Fluviais nos ríos Valiñas e Trabe, incluíndo sendas 

peonís e carrilbici, conectando cos xa existentes e ligando os distintos puntos 
de interese patrimonial. 

 
2. Recuperar os muíños aparecidos no alto de Celas, reacondicionar os xa 

rehabilitados e continuara a senda verde até a ria do Burgo, que funcione á vez 
como carril-bici que ligue o rural coa zona urbana, completado coa instalación 
de puntos para deixar de forma segura bicicletas que posibiliten a conexión co 
transporte público. 

 
3. Aproveitar a biomasa da retirada de residuos da senda para fornecer os 

edificios públicos con ese sistema de calefacción. 
 

4. Incorporar na información turística do concello a senda, como promoción do 
turismo natural e de calidade, que achegue Culleredo aos concellos da 
comarca. 

 

 



 
 

ACCIÓN Nº 2:  INTEGRADA NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE 

INTEGRADO DO CONCELLO DE CULLEREDO: MELLORAR A REDE DE TRANSPORTE 

PÚBLICO NO CONCELLO DE CULLEREDO. 

 
Exposición de motivos. 
O transporte por estrada representa máis do 20% da emisión total de gases de efecto 
invernadoiro en Europa. Segundo un estudo realizado pola compañía de aluguer de 
vehículos Avis, o autobús é, con diferencia, o medio de transporte máis ecolóxico de 
todos ao emitir de media tan só 31g/km e pasaxeiro, mentres que un coche emite 
desde os 149 g/km/pax de un coche híbrido até os 455 g/km/pax dun todo terreo. 
 
É por isto que a incentivación do uso do transporte público é unha necesidade que non 
se debe dilatar máis no tempo se queremos facer efectiva a loita contra o cambio 
climático e a redución dos gases de efecto invernadoiro. 

 
Problemática específica en Culleredo. 
Culleredo é un concello limítrofe cunha gran cidade. Este feito xera un gran número de 
desprazamento á metrópole por parte dos veciños e veciñas de Culleredo, xa sexa por 
cuestións de traballo, de estudos ou administrativas. Así mesmo, Culleredo ten unha 
distribución poboacional na que se mesturan grandes áreas urbanas con outras de 
marcado carácter rural e con poboación moi espallada. 
 
Esta distribución provoca que os servizos de autobuses non sexan todo o eficaces que 
deberan o cal desincentiva o uso dos mesmos por parte da poboación, 
incrementándose ao mesmo tempo o uso do transporte individual co conseguinte 
aumento de emisións. Polo tanto, a necesidade de incentivar o uso do transporte 
público pasa necesariamente por unha optimización do servizo. 

 
Propostas de mellora. 
 Optimización dos horarios e rutas dos autobuses de competencia municipal para a 

súa coordinación coas liñas de transporte supramunicipais. Especialmente con 
aquelas que teñan unha maior frecuencia de saídas e chegadas á Coruña. 

 Establecer rutas de autobuses polos corredores principais o máis optimizadas 
posible. Para os desvíos desta ruta principal habilitar un sistema de paradas a 
demanda mediante códigos QR ou envío de SMS. O condutor recibirá a resposta 
no cadro de mandos do autobús indicándolle o desvío da ruta principal para 
recoller a pasaxeiros na parada indicada. Este sistema xa está sendo implantado 
en outros concellos con resultados moi satisfactorios, xa que permite reducir os 
tempos de desprazamento así como os gastos e as emisións. 

 Incentivar ás empresas concesionarias polo uso de combustibles con baixas 
emisións (gas, eléctricos, híbridos…) 

 

 

 

 



 
 

 

OT9: Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza. 

ACCIÓN Nº 1:  INTEGRADA NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE 

INTEGRADO DO CONCELLO DE CULLEREDO: ELABORAR O MAPA DA EXCLUSIÓN SOCIAL 

EN CULLEREDO. 

Exposición de motivos. 
A crise actual estanos pedindo prevención e anticipación para atender a moitos 
individuos e familias en situacións de pobreza non estrutural, pois neste momento non 
só estamos a ver o aumento da vulnerabilidade dos sectores que xa foron localizados 
por baixo da liña de pobreza, senón que, debido á alta taxa de desemprego, 
engadíronse persoas e familias que ata agora non estaban risco de exclusión. 

 
Problemática específica en Culleredo. 
As características do concello, de orixe rural pero na actualidade coa maioría da 
poboación distribuída en núcleos urbanos, a modo de barrios-dormitorio da cidade da 
Coruña, requiren elaborar un diagnóstico eficaz da situación de vulnerabilidade 
(grupos de idade, económicos, culturais, zonas de maior exclusión) como primeiro 
paso para catalogar, optimizar, reorganizar e/ou potenciar, se fora preciso, as accións 
que xa se están levando e os recursos e espazos utilizados. Tamén é fundamental para 
previr problema futuros derivados da falta de cohesión social, sempre desde unha 
perspectiva transversal e de proximidade. 

 
Propostas de mellora. 
Elaborar un mapa da exclusión social para obter unha panorámica veraz e con 
indicadores medibles da situación da realidade das persoas, que permitan 
implementar con garantías de eficacia as accións de mellora, de seren necesarias, nos 
servizos municipais. O diagnóstico debe atender a: 

 Indicadores demográficos: (esperanza de vida, morbilidade por idades, terceira 
idade, persoas en situación de dependencia e discapacidade; inmigración). 

 Indicadores económico-laborais: taxa risco pobreza, distribución renda, dificultade 
para chegar a fin de mes, desemprego, vivendas mínimas de reinserción, 
feminización da pobreza pensións non contributivas, axudas comedor, etc. 

 Indicadores residenciais. 

 Indicadores educativos e culturais. 

 Indicadores socio-sanitarios. 
 
Require elaborar os mapas de situación e servizos do concello: 

 Mapa de indicadores da situación social do concello que nos permita identificar 
onde son ou poderán ser nun futuro máis necesarios os servizos de apoio 
(comedores, centros día, etc.). 

 Mapa de servizos do concello: que nos permita identificar as carencias e 
potencialidades. 

 Mapa de organizacións civís colaboradoras, asociacións diversas que poden 
servir de ponte entre as persoas con necesidades e os organismos públicos de 
axuda. 



 
 

 
ACCIÓN Nº 2:  INTEGRADA NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE 

INTEGRADO DO CONCELLO DE CULLEREDO: DOTAR A CULLEREDO DUNHAS 

INSTALACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES DE BENESTAR SOCIAL. 

Exposición de motivos. 
O cambio nos modelos de configuración familiar, o aumento da poboación maior e a 
crise actual esixen a creación dun fondo de patrimonio local composto por solo, 
inmobles e infraestruturas varias de titularidade pública que se poñan ao servizo de 
proxectos -presentes ou futuros- que sirvan para atender as necesidades das persoas 
que viven no Concello. 

 
Problemática específica en Culleredo. 
Malia os esforzos do departamento de Benestar Social pola inclusión social, o Concello 
de  Culleredo vese limitado para atender parte das necesidades da cidadanía por 
carecer dun espazo físico polivalente propio, que se poda adaptar ás necesidades que 
van xurdindo. 
 

Propostas de mellora. 
Dotar ao Concello de Culleredo dunhas instalacións, de titularidade pública e 
construción sustentable, xestionado por unha empresa pública municipal creada a tal 
fin que se utilice para usos múltiples, de modo que poida servir como: 

 Residencia publica de estancias curtas, que permita a recuperación de persoas 
doentes ou dependentes. 

 Centro de día na parte baixa do edificio, ofertando así mesmo un servizo de 
canguraxe de emerxencia que permita atender as necesidades daquelas 
familias que por causas de forza maior non podan atender aos seus maiores 
nun momento dado. 

 Espazo para establecemento dun Banco Ortopédico Municipal que facilite o 
acceso ao material ortoprotésico ás persoas con menores recursos. A creación 
dun banco así tería dobre función por unha parte facilitaría o acceso de 
material destas característica as persoas sen recursos fomentaría o seu 
reciclado e a solidariedade social. 

 No mesmo edificio, en zona apartada e garantindo ou seu illamento, dotar ao 
Concello de Culleredo de instalacións de cociña industrial para crear un 
comedor social que poda cubrir as posibles necesidades de cociña (residencial, 
xantar a domicilio, comedores escolares que o demanden etc.) diversificación 
que pode facilitar a viabilidade económica. 

Culleredo a 19 de decembro de 2015 
O Voceiro do Grupo Municipal 

Marea Veciñal de Culleredo 
 

Asdo.: José Juan Santos Iglesias 
 
Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Culleredo 


