ANEXO III

FICHA RESUMO DAS ACCIÓNS
MT401A - CONCESIÓN DO DISTINTIVO BANDEIRA VERDE DE GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DENOMINACIÓN DA ACCIÓN (máximo 20 palabras)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN (márquese o que proceda)
No caso de que unha acción se encadre en máis dun ámbito de actuación, cubrirase unha ficha por cada ámbito.
a) Ordenación do territorio, protección do ambiente e da paisaxe
b) Cambio climático e eficiencia enerxética
c) Xestión responsable dos residuos
d) Accións de sensibilización e comunicación

ORIENTADA Á CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS DE EXCELENCIA (márquese o recadro de verificación)
DATA DE REMATE (márquese a que proceda)
Nos últimos cinco anos

En data anterior (vixencia acreditada)

En execución

ORIENTACIÓNS E OBXECTIVOS DA ACCIÓN POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN (márquese a/as que proceda/n)
a) Ordenación do territorio, protección do ambiente e da paisaxe
Ordenar o territorio de maneira compatible coa súa contorna territorial promovendo un uso racional do solo para conservalo e protexelo
como recurso esencial e non renovable
Evitar a dispersión urbana e revitalizar os asentamentos tradicionais
Procurar asentamentos inclusivos, seguros e sustentables mediante a eliminación das barreiras arquitectónicas, a introdución da perspectiva
de xénero, a mellora da seguridade, a promoción dos fluxos de proximidade e da complexidade social e de usos nos barrios
Fomentar a implementación de solucións baseadas na naturalización e no incremento da biodiversidade nos espazos públicos
Favorecer as estratexias integrais de mobilidade sustentable, do transporte alternativo sustentable e da mobilidade peonil
Xestionar sustentablemente os espazos naturais, loitar contra a desertificación, deter e reverter a degradación das terras e a perda de
biodiversidade
Promover o desenvolvemento e evitar a despoboación das zonas rurais
Conservar e promover a utilización racional dos océanos, os mares e os recursos mariños na procura dun desenvolvemento sustentable
Mellorar as infraestruturas verdes e azuis e vinculalas co contexto natural como solucións multifuncionais baseadas na natureza que
contribúen a mellorar a biodiversidade
Protexer a paisaxe e garantir a conciliación do desenvolvemento das actividades humanas co respecto a estes valores
b) Cambio climático e eficiencia enerxética
Combater o cambio climático e os seus efectos
Deseñar actuacións en equilibrio coa protección do ambiente orientadas a reducir os impactos do cambio climático e á consecución dun
territorio máis resiliente
Reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro GEI
Optimizar e reducir o consumo de auga
Aumentar a participación das enerxías renovables no mix enerxético local, incrementando a potencia renovable instalada e fomentando o
autoconsumo e a produción en proximidade
Mellorar a eficiencia enerxética das infraestruturas e dos edificios e instalacións públicas e fomentar a eficiencia enerxética no ámbito
privado
Garantir o acceso a unha enerxía segura, sustentable non contaminante e eficiente para todas as persoas

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)
ORIENTACIÓNS E OBXECTIVOS DA ACCIÓN POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN (continuación) (márquese a/as que proceda/n)
c) Xestión responsable dos residuos
Reducir a xeración de residuos mediante actividades de prevención, redución, reciclaxe e reutilización
Substituír o modelo de economía lineal polo de economía circular, incorporando os materiais que conteñen os residuos ao proceso produtivo
de novos bens ou materias primas
Incorporar a investigación, a innovación e a tecnoloxía, así como o intercambio de coñecemento e o traballo en rede á xestión de residuos
Reducir ou mesmo eliminar a xestión de residuos en vertedoiros
d) Accións de sensibilización e comunicación
Promover a educación e información ambiental, o consumo responsable e o desenvolvemento sustentable
Impulsar campañas de formación e sensibilización en materia de educación ambiental, así como de intercambio e difusión da información
Asegurar a participación cidadá, a transparencia e favorecer a gobernanza multinivel
Impulsar as campañas de promoción e apoio aos recursos propios da área, turismo natural ou sustentable (mercados verdes e de
proximidade, etc.)

DESCRICIÓN DA ACCIÓN (máximo 100 palabras)

CRITERIOS DE VALORACIÓN (máximo 50 palabras por criterio)
1. Estratexia ou plan de carácter integral en que se insire

2. Coherencia e aliñación coas determinacións das DOT, plans, estratexias e iniciativas da Xunta de Galicia (detállense as determinacións e/ou
plans e estratexias)

3. Coherencia e aliñación cos acordos e compromisos internacionais subscritos por España. Encadre nos ODS da Axenda 2030 da ONU, obxectivos
estratéxicos da Axenda Urbana Española... (detállense os obxectivos en que se encadra a acción)

4. Impacto cuantitativo e cualitativo sobre a mellora da saúde e da calidade de vida (número e porcentaxe de poboación beneficiada,
beneficios obxectivos acadados...)

5. Impacto cuantitativo e cualitativo positivo sobre a paisaxe, o ambiente e o desenvolvemento sustentable (zonas de actuación de alto valor
ambiental ou paisaxístico afectadas, melloras obxectivas acadadas...)

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)
CRITERIOS DE VALORACIÓN (continuación) (máximo 50 palabras por criterio)
6. Investimento realizado, retorno acadado ou esperado, grao de innovación e impacto no desenvolvemento das novas tecnoloxías e dun tecido
económico respectuoso co ambiente e adaptado á transformación dixital

7. Grao de consecución efectiva dos obxectivos que motivan a acción xustificada (detállese o resultado e o sistema de seguimento mediante
indicadores implantados, ou outra xustificación obxectiva)

8. Grao de identificación e aceptación das accións por parte da poboación (detállense os procesos de participación pública e difusión, así como
o número e porcentaxe de poboación participante ou destinataria destas iniciativas)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto de Estudos do Territorio

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

