
MARÍN 2020
ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO

URBANO SOSTIBLE INTEGRADO (DUSI)



PRINCIPAIS RETOS IDENTIFICADOS
NA DIAGNOSE

 SOCIAL: Cohesionar socialmente a cidade a través da mellora
da imaxe urbana da mesma e a oferta de servizos,
equipamentos e espazos públicos de calidade
 DEMOGRÁFICO: Fixar e atraer poboación xoven
 CLIMÁTICO: Fomentar o uso do transporte público, disuadir do

uso do coche no casco urbano e mellorar os índices de
eficiencia enerxética nos espazos e edificios públicos.
 AMBIENTAL: Recuperar, e poñer en valor o patrimonio

ambiental, paisaxístico, histórico e etnográfico de Marín.
 ECONÓMICO: Modernizar e dinamizar o sector servizos,

concretamente o comercio de proximidade e a hostelería, e
diversificar o modelo económico da man do posicionamiento
turístico e o favorecemento da implantación de empresas de
servizos avanzados.



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS OBXECTIVOS OPERATIVOS

OE1. Garantir un alto nivel de
cohesión social na cidade

OP.1.1. Rexenerar e integrar espazos e zonas urbanas
mais degradadas

OP. 1.2. Construir, rehabilitar e modernizar equipamentos
deportivos, sanitarios, sociais, educativos e culturais

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

OE2. Garantir a ancoraxe da
poboación do municipio e
atraer poboación nova

OP.2.1.Crear espazos públicos de calidade para uso e
disfrute da ciudadanía

OP.2.2.Facer accesible o espazo público para as persoas
con movilidade reducida

OP.2.3.Fomentar a participación e a transparencia na
xestión pública a través da implantación da
administración electrónica

OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA
MARÍN 2020



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS OBXECTIVOS OPERATIVOS

OE.3. Facer de Marín un
Concello sostible
comprometido coa redución
das emisións de carbono á
atmosfera

OP.3.1. Mellorar as taxas de consumo de enerxía nas vías,
infraestruturas e edificios públicos

OP.3.2. Empregar os mecanismos da Smart Mobility para
favorecer unha movilidade mais eficiente e con menos
emisións á atmosfera

OP.3.3. Mellorar a movilidade e a accesibilidade no
conxunto do municipio a través da implantación dun plan
de movilidade urbana sostible.

OE4. Recuperar, poñer en
valor e a disposición da
cidadanía e os visitantes o
rico patrimonio ambiental,
paisaxístico e etnográfico de
Marín

OP.4.1. Xerar espazos e zonas verdes de uso público en
torno aos principais activos ambientais do municipio.

OP.4.2.Rehabilitar e poñer en valor o patrimonio histórico
e etnográfico del municipio.

OP.4.3. Conectar o corredor costeiro, no que se alternan
playas e montes litorais, cos corredores ecolóxicos e o
núcleo urbano

OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA
MARÍN 2020



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS OBXECTIVOS OPERATIVOS

OE5. Apoiar o
emprendemento, o emprego
e apostar pola diversificación
económica

OP.5.1.Garantir a competitividade do pequeno comercio e
a hostelería no municipio.

OP.5.2 Dotación de espazos e recursos para a formación,
o emprego e autoemprego

OP.5.3. Empregar os mecanismos da Smart Economy para
impulsar a economía eo turismo en Marín

OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA
MARÍN 2020



Ámbitos Prioritarios de Intervención



LIÑAS DE ACTUACIÓN
OT 2 Mellorar o uso e a calidade das TICs

LIÑA DE ACTUACIÓN OB.
ESTRAT.
MARÍN
2020

OB.
OPER.
MARÍN
2020

L.A. 1. Favorecer a progresiva implantación da administración electrónica e
dos mecanismos de participación e transparencia
Reforzo dos trámites e servizos públicos de ámbito municipal baseados nas
TIC. Para elo, acometeranse plans de modernización e lanzamento de
prestacións. Impulso á participación, a transparencia e a resposta á cidadanía.

OE2 OP.2.3

L.A. 2. Convertir progresivamente o Concello de Marín nun territorio Smart,
cos mecanismos da Movilidade Smart
O Concello esta deseñando un PMUS que contempla una serie de ferramentas
TIC que lle permitirán acadar un maior nivel de eficiencia na movilidade, tanto
intramunicipal como cos municipios cercanos.

OE3 OE3.2
OE 3.3.

L.A. 3. Convertir progresivamente o Concello un territorio Smart, centrado
cos mecanismos da Smart Economy.
Marín empregará as NTIC´s para mellorar o nivel de servizos turísticos.

OE2
OE5

OE2.3
OE5.3



LIÑAS DE ACTUACIÓN
OT4. Apoiar a transición a unha economía baixa en

carbono en tódolos Sectores
LIÑA DE ACTUACIÓN OB.

ESTRAT.
MARÍN
2020

OB.
OPER.
MARÍN
2020

L.A.4. Mellorar a movilidade e a accesibilidade no conxunto do
municipio a través da implantación dun plan de movilidade urbana
sostible.
Conectar de forma eficiente e sostible o núcleo urbano cos demais
núcleos de poboación Concello, así como con Pontevedra, coa que
Marín forma prácticamente un continuo urbano.

OE3
OE2

OP.3.3
OP.2.2

L.A. 5. Mellorar os índices de consumo de enerxía nas vías,
infraestruturas e edificios públicos.
Actuacións en materia de eficiencia e emprego de enerxías limpas:
sistema de iluminación, sistemas de regulación do fluxo luminoso e
rehabilitación de edificios e instalacións públicas para garantir un
consumo mais eficiente

OE3 OP.3.1



LIÑAS DE ACTUACIÓN
OT6. Preservar e protexer o ambiente e promover a eficiencia

dos Recursos
LIÑA DE ACTUACIÓN OB.

ESTRAT.
MARÍN
2020

OB.
OPER.
MARÍN
2020

L.A. 6 Plan de valorización do patrimonio histórico, arqueolóxico e
etnográfico de Marín.

OE4 OP4.2

L.A. 7. Rehabilitación de espazos degradados e infrautilizados en torno
aos ríos. Creación de zonas verdes e espazos de encontro e ocio nestas áreas
degradadas e solares baldeiros con capacidade para revitalizar e mellorar o
espazo público de Marín. Mellora de áreas circundantes e accesos peonís desde
os barrios periféricos.

OE4 OP.4.1
OP.4.3

L.A. 8. Recuperación e mellora integral do entorno dos espazos
públicos. Humanización da Avenida de Ourense, total ou parcialmente, para
transformala nunha vía urbana con espazos amplios para o uso peonil.
Creación dun espazo público que integre a avenida de Ourense coa Alameda,
Plaza de España e o paseo Alcalde Blanco.

OE2 OP.2.1.

LA9. Recuperación do espazo público nas zonas mais degradadas da
cidade. Actuacións de humanización, mellora del espazo público e o entorno,
iluminación, etc. en barrios como San Pedro ou A Cañota

OE1 OP.1.1.



LIÑAS DE ACTUACIÓN
OT9 Inclusión social e loita contra a pobreza

LIÑA DE ACTUACIÓN OB.
ESTRAT.
MARÍN
2020

OB.
OPER.
MARÍN
2020

LA 10. Habilitación de espazos para a formación, o emprego e
autoemprego. Creación dun centro adecuado para desenvolver
capacidades de xestión, formación e que permita a xeración de
iniciativas emprendedoras que impulsen o desenvolvemento
económico e social de Marín.

OE5 OP.5.2

LA.11. Dinamización económica e social de Marín,  a través do
comercio, a hostelería, o ocio e a cultura.
Apoio ao desenvolvemento económico de Marín  mediante
actuacións específicas en materia de promoción e apoio a iniciativas
que xeneren actividade económica na zona: Comercio, servizos, ocio
e cultura. Plan de reactivación de mercados de Marín e Seixo.

OE5
OE1

OP.5.1
OP.1.3.



LIÑAS DE ACTUACIÓN
OT9 Inclusión social e loita contra a pobreza

LIÑA DE ACTUACIÓN OB.
ESTRAT.
MARÍN
2020

OB.
OPER.
MARÍN
2020

LA.12. Construción dun equipamiento socio-cultural.
Trátase dunha actividade orientada a mellorar os servizos e dotacións
do municipio de Marín. Tamén se entende como un novo elemento
de referencia que permitirá mellorar a imaxe da ciudade de forma
explícita. Será un espazo onde xerar programas de actividades para a
revitalización da vida cidadana, para a dinamización de colectivos e
asociacións do municipio, con plans específicos para maiores e
xóvenes.

OE1 OP.1.2
OP.1.3

LA.13. Construción, rehabilitación e modernización de equipamentos
sociais, deportivos e sanitarios.
-Rehabilitación e construción de novos equipamentos deportivos.
-Reforma da Casa do Mar, unha vez que esté construido o novo
centro de Saúde,  para convertirla en Centro de día.
-Escola Infantil de Seixo

OE1 OP.1.2



1. Un Concello que aproveita as NTIC´s para acadar unha xestión mais
eficiente e transparente.

2. Un Concello que aposta pola Movilidade intelixente
3. Un Concello no que cada ano se incrementan os desprazamentos a pé,

en bicicleta e o emprego do transporte público
4. Un Concello que cada ano reduce o seu consumo enerxético
5. Un Concello que valora o seu patrimonio ambiental, paisaxístico e

etnográfico e o adecúa para a súa conservación e disfrute por parte da
ciudadanía e os visitantes

6. Un lugar atractivo para vivir con espazos públicos de calidade
7. Un Concello que aposta polos emprendedores, a formación e o

emprego
8. Un Concello con servizos e equipamentos públicos de calidade, de toda

a ciudadanía e para toda a ciudadanía.

RESULTADOS ESPERADOS



SISTEMA DE PARTICIPACIÓN EN
MARÍN

As achegas recibidas ata a data,
tanto por e-mail, como a través
do espazo de participación web e
a través do twitter foron moitas,
sendo a web a ferramenta que
mais aportacións ten acadado
con preto de 250.



SISTEMA DE PARTICIPACIÓN EN
MARÍN



O espazo web www.marin2020.es continuará funcionando como espazo
web da estratexia Marín 2020 e tamén como espazo de participación para
a cidadanía de Marín.
A aprobación da Estratexia Marín 2020 por parte do Ministerio só implica a
aprobación dunha serie de liñas de actuación, cuxa concreción en
operacións concretas terase que facer a posteriori, dacordo coa
Autoridade de Xestión do programa, pero tamén coa participación da
cidadanía.
Neste senso, o proceso de participación que se abriu en Marín no deseño
da estratexia non remata aquí senón que continuará tamén durante a
implementación da mesma. Para elo, ademais da web e o perfil de twitter,
#marin 2020, o Concello artellará outros mecanismos como un Grupo de
Participación Urbano de Marín, co que os responsables do Concello se
reunirán de forma periódica, tanto para consultas como para facer
seguimento da implementación da estratexia.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN EN MARÍN



MOITAS GRAZAS POLA SÚA
ATENCIÓN


