DOCUMENT 2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
– PIMA CANVI CLIMÀTIC
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Dades generals:
Illa

Municipi

Títol del projecte
Acrònim
Tipus d’actuació (matèries subvencionables):
Aplicació de solucions basades en la naturalesa orientades a la prevenció de riscos associats
al canvi climàtic en espais urbans i periurbans: riscos per altes temperatures, risc d'incendis a
l'espai urbà-forestal, inundacions, fenòmens costaners, sequeres, etc.
Intervencions en espais públics orientades a atenuar l'efecte illa de calor urbana (ombrejat
natural o artificial de carrers i places, reducció de la impermeabilitat de terra, captació
d'aigües pluvials, creació de microclimes amb làmines d'aigua, aplicació de solucions
bioclimàtiques, etc.)
Obertura de "refugis climàtics", equipaments que mantenen temperatures apropiades,
oberts a l'ús públic en períodes de calor excessiva.
Tipus d’actuació (despeses subvencionables):
Redacció d’informes i projectes objecte de subvenció.
Execució de les actuacions objecte de subvenció.
Execució de les actuacions amb redacció prèvia de projecte
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DOCUMENT 2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
– PIMA CANVI CLIMÀTIC

BLOC 1. ANTECEDENTS I FONAMENTACIÓ DEL PROJECTE
1.1 Aparició del projecte en algun instrument de planificació municipal

SÍ

NO

Indicau l’instrument/s de planificació afegint l’enllaç per a la descàrrega del document i la pàgina en la qual
s’esmenta el projecte.
1.

2.
3.
4

1.2 Justificació de les actuacions que es proposen
Descriure, si escau, el seu encaix en el marc d'altres plans i estratègies municipals i supramunicipals.

1.3 Diagnosi: Situació actual
(Descripció de la situació sobre la qual es vol intervenir, dades del risc o la vulnerabilitat actuals de la zona on es
vol intervenir)
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BLOC 2. MEMÒRIA EXPLICATIVA
2.1 Objectius generals i específics del projecte

2.2 Descripció de les actuacions a desenvolupar

2.3 Cronograma orientatiu del desenvolupament dels treballs i pla de seguiment
(que inclourà la descripció de la metodologia de governança i participació que es desenvoluparà al llarg del
projecte).

2.4 Pressupost total i desglossat per actuacions i/o fases i per conceptes de despesa
(amb indicació de la quantia de l'ajut que se sol·licita; de les ajudes o subvencions concedides per altres estaments
públics o privats per a la realització de la mateixa actuació; i també, si escau, els ingressos prevists per a l'execució
de l'activitat)

2.5 Resultats esperats sobre la seva contribució als objectius del PIMA Canvi Climàtic.
(Millora del descens del risc o la vulnerabilitat derivada del projecte. Si escau, s'inclouran indicadors d'adaptació
com poden ser: descens de la temperatura respecte a la situació prèvia, percepció qualitativa del confort tèrmic
de la població, número d'usuaris amb menor risc, etc.)
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BLOC 3. CARÀCTER INNOVADOR I DEMOSTRATIU. BENEFICI SOCIAL
3.1 Justificació del caràcter innovador o de demostració del projecte
(Indicar per què la proposta és innovadora, indicar, si escau, acords de col·laboració pública i/o privada (centres
tecnològics, clúster, universitat, etc.) per al desenvolupament del projecte, el caràcter de demostració i/o
transferibilitat a altres municipis...)

3.2 Benefici social
(Indicar si el projecte afavoreix la generació d’economia, competitivitat i ocupació verda; si conté consideracions
per a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les entitats sol·licitants; si compleix els requisits
establerts com a acció transformadora en www.sustainablecities.eu...)
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