
Do 30 de agosto  
ao 17 de setembro 
en aportaaberta.coruna.es  

 

Decide como  
investir 3 millóns  
de euros  
na Coruña
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Criterios  
de selección 
para avaliación

Propostas  
de cidade  
que superaran 
os 80 apoios  

As 15 propostas  
máis apoiadas  
de cada distrito



111 viables 78 Inviables
Por non poder executarse 
técnicamente ou por  
estar valoradas cun 
orzamento superior  
a un millón de euros.

189 propostas 
avaliadas



111 propostas 
na fase de 
votación

44 de cidade 67 de distritos



 
Espazo Público,  
Mobilidade e  

Rexeneración Urbana
115 propostas

Medio Ambiente
44 propostas

Deporte
10 propostas

Propostas 
avaliadas 
por área

Outras: aplicacións informáticas, intervencións en patios de varios 
CEIPS da cidade e habilitación de novos equipamentos municipais 
como bibliotecas, centros cívicos e outros espazos veciñais.



Fase de 
votación 
Do 30 de agosto 
ao 17 de setembro

As propostas máis votadas,  
ata 3 millóns de euros,  
incorporaranse ao proxecto 
inicial do Orzamento Xeral do 
Concello da Coruña de 2019.

Pódese votar unha ou varias 
propostas que sumen o 
importe total de 1 millón de 
euros para toda a cidade  
e ademais unha ou varias 
propostas en ata tres 
distritos de libre elección 
por un importe máximo de 
200.000 euros en cada un.
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• Poden votar 
as persoas 
empadroadas na 
Coruña maiores 
de 16 anos



Aquelas persoas que non 
dispoñan de conexión a internet 
ou prefiran que alguén lles 
preste apoio, poden dirixirse 
a calquera das bibliotecas 
municipais, aos Centros 
Cívicos Municipais, ao CMIX 
(no Fórum Metropolitano) ou á 
Federación de Asociacións 
de Veciños de A Coruña 
e Área Metropolitana.

Puntos de  
información 
e apoio

Chama  
ao 010  se  
tes calquera 
dúbida 

• Toda a  
información en 
aportaaberta. 
coruna.es



Espazos de 
dinamización 
na rúa

Co obxectivo de facilitar a 
participación, o Concello 
habilita nesta fase dos 
orzamentos participativos 
dous espazos de 
dinamización na rúa.
Veciñas e veciños contarán 
con información detallada 
do proceso, poderán 
consultar as propostas e 
votar a través de dispositivos 
móbiles. Estes dous puntos 
disporán, ademais, de áreas 
de xogo e descanso.

Sábado 08 de setembro  
de 17 a 21 h no Obelisco 

Sábado 15 de setembro  
de 17 a 21 h na Praza de Lugo



Se prefires que  
te gravemos nós, 
agardámoste nos 
seguintes encontros:

• Luns 03 de setembro  
BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTRILLÓN 
(Praza de Pablo Iglesias, s/n)  
entre as 16:30 e as 20:00

• Martes 04 de setembro 
FUNDACIÓN LUIS SEOANE  
(Rúa San Francisco, 27)  
entre as 16:30 e as 20:00

Se che apetece animar  
á cidadanía da Coruña  
a que participe votando 
a túa proposta ou calquera  
que consideres útil ou prioritaria  
envíanos un breve vídeo 
e subirémolo ás redes sociais  
da Concellaría de Participación  
e Innovación Democrática. 
Podes gravarte co teu móbil  
contando que propostas  
che gustan e envialo  
a presupostos.participativos 
@coruna.es 

Difunde  
a túa  
proposta!


