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RISCOS CLIMÁTICOS:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Aumento da temperatura e redución das precipitacións
Diminución da dispoñibilidade de auga, problemas de abastecemiento
Aumento do nivel do mar (franxa costeira)
Incremento do risco de incendios forestais
Cambios na productividade agrícola
Modificacións dos patróns turísticos
Reducción da productividade das augas pesqueiras
Pérdida de biodiversidade e expansión das especies invasoras
Alteración dos ecosistemas acuáticos continentais e perda de pesca continental
Incidencia crecente de crecidas fluviais, corremento de terras, etc
Aparición de novos parásitos e outras afeccións sobre a saúde
…

É NECESARIA A CONTRIBUCIÓN DOS GOBERNOS LOCAIS:
» Máis do 75% da enerxía mundial consómese nos asentamentos poboacionais .
» Os impactos do cambio climático son específicos de cada zona.
» A vulnerabilidade de cada territorio/comunidad depende das súas
características e capacidade de actuación.

ADEMAIS…
» As políticas de adaptación entroncan directamente co principio de
desenvolvemento sustentable, que é a mellor medida de adaptación.
» Para as entidades locais pode ser un reto inabordable a título individual, polo
que é indispensable o máximo apoio institucional.

OBXECTO:
» Elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental, coa finalidade de
integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas.

Estratexias que contribúan a mellorar o comportamento das entidades
locais de Galicia fronte ao cambio climático e que axuden á definición das
mellores opcións de adaptación ao cambio climático

DESTINATARIOS:
» Entidades locais e/ou agrupacións de entidades locais cuxa poboación, de
maneira individual, sexa inferior aos 20.000 habitantes.
˃
˃

Non poderán ser beneficiarias das axudas as entidades incursas nalgún dos supostos previstos
no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
As entidades beneficiarias deberán cumprir as obrigas que se lles esixe no artigo 11 da Lei
9/2007.

INTENSIDADE DA AXUDA:
» Ata un máximo do 70% do custe total da asistencia técnica para a
elaboración da estratexia.

CONTÍA MÁXIMA:
» Ata un máximo 4.500 € por entidade solicitante.
» No caso de agrupación de entidades, ata un máximo de 15.000 €.

PROCEDEMENTO:
» Concorrencia competitiva

Nº DE SOLICITUDES:
» Unha única solicitude por entidade local (individual ou agrupada).

SOLICITUDE ELECTRÓNICA
1) Formulario normalizado (sede electrónica da Xunta de Galicia).
2) Documentación Xeral
3) Documentación Técnica

DOCUMENTACIÓN XERAL
» Certificación do secretario/a da Entidade Local, do acordo adoptado polo
órgano competente para a participación nesta convocatoria.
» Agrupacións:
˃ Documento asinado polo secretario ou secretaria de cada unha das entidades
participantes, polo que se autorice ao solicitante, a actuar no nome do seu
concello na presente convocatoria.
˃ Deberán facerse constar os compromisos de execución asumidos por cada
membro da agrupación, así como o importe de subvención que se vai aplicar por
cada un deles.

» Acreditación da remisión das contas xerais de cada exercicio ao Consello de
Contas (Agrupacións: todos os concellos)
» Declaración responsable de ter capacidade administrativa, financeira e
operativa.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
» Memoria motivada da conveniencia e utilidade de elaborar unha estratexia
de sustentabilidade .
» Contidos da memoria:
˃ Denominación e breve descrición da actuación obxecto de solicitude.
˃ Concreción dos motivos para a elaboración da estratexia (sociais,
territoriais, ambientais, económicas, etc.).
˃ Obxectivos perseguidos, beneficios ambientais esperados e poboación
total beneficiada pola estratexia.
˃ Medidas de participación pública, se se prevén.
˃ Cronograma e duración da elaboración da estratexia.
˃ Orzamento detallado do custe de elaboración da estratexia.
˃ Porcentaxe de subvención solicitada, cofinanciación propia.
˃ Calquera outra información que se considere de interese.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
» Poboación total beneficiada pola actuación: ata 5 puntos.
˃
˃
˃

Ata 2.000 habitantes: 1 punto
Entre 2.001 e 5.000 habitantes: 3 puntos
Máis de 5.000 habitantes: 5 puntos

» Cofinanciación con fondos propios, superior ao 30 %: ata 5 puntos.
˃
˃
˃

Se cos fondos propios se financia entre o 35% e o 59% do custe total: 1 punto
Se cos fondos propios se financia entre o 60% e o 80% do custe total: 3 puntos
Se con fondos propios se financia un importe superior ao 80% do custe total: 5 puntos

» Coherencia, calidade e claridade da memoria motivada para a
elaboración da estratexia: ata 10 puntos.
˃

Definición da estratexia, planificación, dispoñibilidade de recursos, indicadores, avaliación de impactos e
resultados previsto…

» Dispoñer dun sistema de xestión e auditoría ambiental:
˃
˃

EMAS: 4 puntos
ISO 14001: 2 puntos

PERIODO SUBVENCIONABLE:
» O período abarcará os gastos realizados para elaborar a estratexia de
sustentabilidade, entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 30 de novembro de 2016.

ORZAMENTO DA CONVOCATORIA:
» O orzamento da orde financiarase con cargo aos Fondos FEDER 2010-2020, e
ata un importe máximo de 1.380.000 €.

PUBLICACIÓN:
» DOG 3 de maio de 2016.
Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020
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Gracias pola súa atención
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