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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

EXTRACTO da Orde do 26 de abril de 2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para a asistencia técnica na elaboración de estratexias de 
sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio 
climático na xestión e planificación públicas, e se fai pública a súa convocatoria 
para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

BDNS (Identif.): 304939.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo 
se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

Entidades locais e/ou agrupacións de entidades locais cuxa poboación, de maneira in-
dividual, sexa inferior aos 20.000 habitantes.

Segundo. Obxecto

A asistencia técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa 
finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas 
destinadas a concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de financiamento para esta convocatoria as actuacións que se 
realicen entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2016.

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Orde do 26 de abril de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a conce-
sión de axudas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a asistencia 
técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de inte-
grar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas, e se fai pública a 
súa convocatoria para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemen-
to Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
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Cuarto. Contía

A contía global da convocatoria é de 1.380.000 euros. As actuacións están cofinancia-
das nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Finánciase o 70 % do proxecto cun importe máximo de 4.500 euros por entidade solici-
tante. Non obstante, no caso de agrupación de entidades, o dito importe máximo multipli-
carase polo número de concellos participantes, ata un máximo de 15.000 euros.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do día 
seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Outros datos

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a 
través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.es

Á solicitude deberáselle xuntar unha memoria motivada da conveniencia e utilidade de 
elaborar unha estratexia de sustentabilidade ambiental no ámbito local a que represente a 
entidade solicitante.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2016

Beatriz Mato Otero 
Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
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