ANEXO IV

CERTIFICACIÓN EN FASE DE SOLICITUDE
MT401A - CONCESIÓN DO DISTINTIVO BANDEIRA VERDE DE GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

DATOS DA PERSOA QUE CERTIFICA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA
Con base na documentación que obra no expediente
Que neste concello, mediante

(acordo/decreto/resolución/outro) do/da
(alcaldía/xunta de goberno local/pleno/outros) de data

, acordou solicitar

a concesión do distintivo Bandeira Verde de Galicia, ao abeiro da presente resolución pola que se aproban as bases reguladoras para a
concesión do distintivo Bandeira Verde de Galicia.
Que do total de

accións presentadas, existen (indicar nº):

- aprobadas:
- en execución:
- executadas:
Respecto das executadas, as accións se teñen finalizado nos cinco últimos anos contados a partires da data de publicación desta orde, ou as
accións se remataron nunha data anterior aos últimos cinco anos, pero acredítase a vixencia da súa utilidade, o actual cumprimento
satisfactorio dos obxectivos que a motivaron, o desenvolvemento dalgún sistema de seguimento da iniciativa e, de ser o caso, os investimentos
realizados para o mantemento da súa axeitada operatividade nos últimos anos.
A vixencia do compromiso de financiamento das accións aprobadas ou en execución (marcar só cando existan accións neste estado).
O concello non ten ningunha sanción administrativa firme nos últimos dous anos años en relación cos ámbitos obxecto de valoración para o
outorgamento do distintivo (infraccións ambientais, en materia urbanística ou de ordenación do territorio ou paisaxe, contra o patrimonio,
contra a protección de costas ou do dominio hidráulico,…).
Non constan incumprimentos de ordes de execución de sentenzas firmes de demolición de edificacións ilegais dirixidas ao concello.
En materia de xestión de residuos sólidos urbanos, o concello conta cun sistema propio ou conveniado que dá servizo os seus cidadáns.
O concello conta cunha infraestrutura pública de saneamento e depuración de augas residuais, así como de abastecemento de auga que dan
servizo, polo menos, ao asentamento de maior poboación.
E para que así conste, asina esta certificación.

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA

Lugar e data

,

Instituto de Estudos do Territorio

de

de

