BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS AO PAGO DA FACTURA DA LUZ DO
CONCELLO DE MURAS NO EXERCICIO 2016
Exposición de motivos
Galiza é unha potencia enerxética, somos un país que exporta unha boa parte da
enerxía que produce, e non é de agora, pois xa no ano 1961 Galiza chegou a
exportar o 76,6% da electricidade producida. Segundo o último estudio enerxético
do INEGA, que fai referencia a datos do 2012, exportamos arredor do 40% da
enerxía que producimos, tendo en conta que o 10% da potencia instalada de
España, está en Galiza. E segundo eses mesmos datos, as exportacións de
enerxía transformada e xerada en Galiza aumentaron nun 19,8% no 2012.
O 34% da enerxía primaria galega procede do vento, que é o recurso natural que se
explota no noso concello e seguindo os datos mencionados do ano 2012, queremos
sinalar que no noso país existen 153 centrais eólicas, das que 20 están aloxadas no
noso municipio e contan con 381 muíños eólicos. A potencia instalada eólica de
Galiza era de 3.313 MW (o 31% do Estado Español), e produciu nese mesmo ano
8.059 GWh (o 27.25% do Estado Español), namentres, só consumimos 693 Ktep.
Nese ano 2012, a electricidade procedente de fontes renovábeis, supuxeron o
66.4% da electricidade consumida en Galiza, alcanzando cotas maiores noutros
anos, como no 2010, que chegou ao 94.5%. Observamos pois, que a electricidade
xerada é maior que a consumida, pois a vista queda que temos taxas de
autoabastecemento moi significativas. En definitiva, fica claro que Galiza é
netamente exportadora de enerxía eléctrica, o que nos converte nunha potencia
enerxética, como anotabamos ao principio, e soportando importantes custos sociais
e ambientais, mais nunca esta capacidade repercute en beneficio do pobo galego e
da súa economía, como imos ver a continuación.
A coñecida como factura da Luz subiu nos últimos dez anos, case o 80%, para os
consumidores finais. O prezo da electricidade aumenta, aportando grandes
beneficios ás empresas enerxéticas, en boa medida grazas aos cambios normativos
das reformas eléctricas, facilitados polos gobernos do Estado en Madrid. Houbo un
incremento do 150,1% do prezo do kilovatio de potencia contratada, con respecto ao
vixente en 2005, e do 66,2 % do prezo do kilovatio-hora consumido. Na lexislatura
2012-2015 produciuse a gran subida, que foi dun 16,2% e representou arredor de
500 euros acumulados para o usuario medio. Hoxe o recibo do usuario medio
situouse en 66,37 euros en xuño, no caso de usuarios con contadores sen a
tarificación por horas. En canto ao prezo da enerxía consumida, o kWh supuxo
durante o mes pasado unha media de 12,78 céntimos (10,05 máis impostos). En
canto á tarifa pola potencia contratada, mantense en 4,46 euros por kW ao mes
(3,50 máis impostos).
No Estado español impúxose o criterio dun sistema eléctrico único e de tarifa única,
prexudicial para Galiza ao tratar por igual aos consumidores dos distintos territorios,

sen ter en conta a súa achega como produtores de enerxía. Cabe salientar que as
tarifas eléctricas no Estado español son as terceiras máis caras para o consumo
doméstico e as oitavas para o industrial, segundo unha comparativa de Eurostat
sobre 30 estados europeos. Galiza debería ter unha tarifa máis baixa, para que
realmente exista un beneficio económico para o propio país, para favorecer o
consumo doméstico dunha poboación que ten as pensións e os salarios entre os
máis baixos do Estado español e para posibilitar o seu crecemento industrial.
Segundo datos recentes en Galiza unhas 187.119 persoas, o 18 % do total da
poboación, teñen dificultades para aboar as súas facturas enerxéticas (gas, auga,
electricidade, calefacción). Podemos definir a situación de pobreza enerxética cando
unha unidade de convivencia ten que destinar máis do 10% dos seus ingresos para
satisfacer as súas necesidades enerxéticas (gas-electricidade) da súa vivenda, e
son moitas as familias que se atopan nesa situación. Vemos pois, como nos últimos
anos, a pesares de aumentar a potencia instalada en Galiza e os beneficios das
empresas eléctricas, os prezos da electricidade seguen incrementando, sen que
repercuta ningún beneficio nos galegos e galegas.
Calquera país produtor como o noso, ten dereito a controlar os seus recursos,
tamén os enerxéticos, e non verse por iso gobernada nun elemento tan central para
o desenvolvemento económico, polas decisións que se adoptan no Estado en
función dos intereses do oligopolio das eléctricas e de seguir perpetuando un
sistema onde os territorios que non teñen enerxía, que só son consumidores, son
amplamente subvencionados por aqueles, como Galiza, que sacrifican os seus
recursos para a produción de enerxía. Cómpre ter maior decisión sobre o control de
recursos tan prezados como os que serven de sustento para a produción de
enerxía, e tamén do uso e destino desa enerxía, dado o seu carácter estratéxico
para moitas actividades económicas, e para poñelos ao servizo dos galegos e
galegas, evitando tamén así a pobreza enerxética á que nos referiamos
anteriormente.
Queremos destacar a normativa vixente internacional e estatal que avalan o
cometido que pretendemos con esta ordenanza. Dispón a Declaración Universal dos
Dereitos Humanos no seu artigo 25 que “Toda persoa ten dereito a un nivel de vida
adecuado que lle asegure, así como a súa familia, a saúde e o benestar, e en
especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos
socias necesarios”.
A Constitución española establece no artigo 39.1. e 40 que “os poderes públicos
aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.” E que “os poderes
públicos promoverán as condiciones favorábeis para o progreso social e económico
e para unha distribución da renda rexional e persoal máis equitativa, no marco
dunha política de estabilidade económica.” Na mesma carta magna dispón o artigo
45 que “os poderes públicos velarán pola utilización racional de todos os recursos
naturais, co fin de protexer e mellorar a calidade da vida e defender e restaurar o
medio ambiente, apoiándose na indispensable solidariedade colectiva” e finalmente

é o artigo 50 o que determina que “os poderes públicos garantirán, mediante
pensións adecuadas y periodicamente actualizadas, a suficiencia económica aos
cidadáns durante a terceira idade. Así mesmo, e con independencia das obrigas
familiares, promoverán o seu benestar mediante un sistema de servizos sociais que
atenderán os seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio.”
Aínda que a nosa administración municipal non ten competencias para regular o
sector enerxético, cabe salientar tamén a lexislación vixente internacional sobre os
recursos naturais, que avalarían as propostas mencionadas anteriormente sobre a
capacidade decisoria que deberiamos ter nun país produtor como o noso, e avalan
tamén dende o punto de vista político, ético e moral o espírito desta ordenanza
municipal. Neste sentido, o Pacto Internacional de 19 decembro de 1966, sobre
dereitos económicos, sociais e culturais, que foi aprobado no Estado Español
mediante Instrumento de Ratificación o 13 de abril de 1977, establece no artigo 1º
que “Todos os pobos teñen o dereito de libre determinación. En virtude deste dereito
establecen libremente a súa condición política e proveen, así mesmo, ao seu
desenvolvemento económico, social e cultural. Para o logro dos seus fins, todos os
pobos poden dispor libremente das súas riquezas e recursos naturais, sen prexuízo
das obrigas que derivan da cooperación económica internacional baseada no
principio de beneficio recíproco, así como do dereito internacional. En ningún caso
podería privar a un pobo dos seus propios medios de subsistencia.” No mesmo texto
o artigo 11.1. establece que “os Estados Partes no presente Pacto recoñecen o
dereito de toda persoa a un nivel de vida adecuado para si e a súa familia, incluso
alimentación, vestido e vivenda adecuados, e a unha mellora continua das
condicións de existencia. Os Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar a efectividade deste dereito, recoñecendo a este efecto a importancia
esencial da cooperación internacional fundada no libre consentimento”. Por último, o
artigo 25 di que “Ningunha disposición do presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo do dereito inherente de todos os pobos a disfrutar e utilizar plena e
libremente as súas riquezas e recursos naturais”.
Por todos estes motivos, e en base ás nosas competencias, este goberno municipal
de Muras con esta ordenanza pretende dar cumprimento ao mandato de mellorar a
calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, evitando que exista a pobreza
enerxética nos seus fogares. A riqueza que xera o noso concello co vento, debe
repercutir de maneira directa nas persoas que levan vivindo dende hai séculos neste
territorio, ademais de compensar o sufrimento directo polo impacto medioambiental,
tanto na paisaxe do entorno como pola contaminación acústica.
Ante a impasibilidade do goberno do Estado e da Xunta de Galiza, para que o noso
país teña unha tarifa eléctrica máis barata como produtores que somos de enerxía,
nós non nos resignamos a quedar parados e estáticos ante esta aldraxe, e ademais
cumprimos coa nosa palabra. Desta maneira, e dentro das competencias que nos
otorga a Lei de bases do réxime local, e grazas ao impulso da equipa de goberno, o
Concello de Muras aprobou no orzamento deste ano 2016 unha partida de 150.000

€ de recursos propios para axudar ao pagamento da factura da luz a todos os
veciños e veciñas empadroados no noso municipio. A presente ordenanza municipal
regula o procedemento para conceder estas axudas económicas que os veciños e
veciñas de Muras tanto merecen.

1.-OBXECTO.
Conforme ao disposto na Lei 7/1985, de bases de réxime local, na Lei 5/1997, da
administración local de Galicia, na Lei 38/2003, xeral de subvencións e no Real
Decreto 887/2006 polo que se aproba o seu regulamento, na Lei 9/2007 de
subvencións de Galicia e no Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei, así como no Regulamento de servizos das corporacións locais,
coa finalidade de poder asignar os recursos necesarios ás prioridades sinaladas,
esta convocatoria ten por obxecto establecer os criterios e procedementos para a
concesión de axudas ao pago da factura da luz dos veciños de Muras, durante o
exercicio 2016.

A través da presente convocatoria, o Concello de Muras proponse a consecución
dos seguintes obxectivos:
1.1.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
• Garantir o nivel de calidade de vida e de benestar de todos os veciños do concello
de Muras, especialmente a suficiencia económica da terceira idade, xa que
constitúe o sector maioritario da nosa poboación.
• Compensar a xeración de riqueza dos nosos recursos naturais explotados por
empresas con sedes fiscais fóra do noso territorio, e tamén compensar o impacto
medioambiental de forma directa nos veciños e veciñas.
• Fomentar o asentamento de veciños no noso municipio, evitando o éxodo rural á
costa e ás cidades.
• Erradicar do noso municipio a pobreza enerxética.

2.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
2.1 GASTOS SUBVENCIONABLES.
Poderán ser subvencionados os gastos de consumo eléctrico do ano 2016 que teña
cada unidade familiar que conste no padrón de habitantes do concello de Muras. O
consumo eléctrico debe estar destinado exclusivamente á actividade doméstica.
Non se subvencionarán os gastos de consumo eléctrico de contadores a nome de
sociedades mercantís ou vinculados a actividades industriais ou comerciais, como
talleres, bares, restaurantes, fornos, etc...No caso de que unha vivenda comparta o
contador cunha actividade comercial, só se terá en conta a terceira parte do
consumo total facturado.

Para determinar a cantidade da axuda, só se terán en conta as facturas aportadas
polo solicitante, xunto coa documentación requirida nestas bases.

2.2 MOMENTO DE REALIZACIÓN DOS GASTOS FINANCIADOS.
Os gastos para os que se solicite a axuda municipal deberán ter sido efectuados
dentro do exercicio 2016.
3.-ORZAMENTO.
A contía máxima destinada a esta convocatoria ascende a 150.000 €. imputables á
aplicación orzamentaria 165. 48200
A presente convocatoria efectúase baixo a figura de tramitación anticipada. A súa
aprobación queda sometida por tanto á condición suspensiva da entrada en vigor do
orzamento municipal do exercicio 2016, no que se conteñan os créditos adecuados
e suficientes para atender as solicitudes que se presenten ao amparo desta.
Consonte ao anterior, non poderá realizarse acto ningún que supoña directa ou
indirectamente compromiso municipal de transcendencia orzamentaria en tanto non
se cumpra a condición suspensiva citada no apartado anterior.
4.- CONTÍA DAS ACHEGAS E COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO.
4.1 CONTÍA INDIVIDUAL DAS ACHEGAS.
O importe individual das achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria non
poderá superar os 500€ por unidade familiar.
A axuda económica concederase en función da “Renda per Cápita” anual da
unidade familiar.
Para os anos posteriores ao presente no que se aproba esta convocatoria, terase en
conta o consumo eléctrico que non exceda do 20% do ano inmediatamente anterior,
agás no caso das unidades familiares que se atopen no primeiro tramo da renda per
cápita e que xustifiquen debidamente coa solicitude a compra de algún
electrodoméstico de primeira necesidade do que carecían no ano anterior.
O baremo, as porcentaxes e os límites das axudas son as establecidas na seguinte
táboa:

RENTA PER CAPITA PORCENTAXE
ANUAL DA UNIDADE AXUDA
FAMILIAR

DA LÍMITE
ANUAL
DA
AXUDA

LÍMITE
SEMESTRAL
DA AXUDA

<9.500€
9.501€ - 15.000€
15.001€ - 22.000€
>22.001€

Ata
o
100%
do
consumo
Ata o 90% do consumo
Ata o 80% do consumo
Ata o 70% do consumo

500€

250€

400€
300€
200€

200€
150€
100€

5- DESTINATARIOS.
Poderán optar a estas axudas cada un dos representantes das unidades familiares
que consten no censo de empadroamento do Concello de Muras. Para este
procedemento terase en conta o padrón municipal de habitantes e vivendas que
conste no rexistro do concello o día da súa aprobación no pleno da corporación
municipal.
Concederase unha soa axuda, repartida en dous pagos anuais, a cada
representante da unidade familiar que o solicite.
Concederase unha soa axuda por vivenda habitual e por contador da luz destinado
á vivenda habitual. No caso de edificios de vivendas, poderase conceder a axuda a
cada vivenda que forme parte del e que así conste no padrón municipal de
habitantes. Non poderán optar a estas axudas as vivendas que teñan débedas coa
administración local, agás que sexan abonadas antes do remate do prazo para
presentar as solicitudes.
Non poderán optar a estas axudas as persoas ás que se refiren os artigos 13.2 e
13.3 da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
As persoas solicitantes deberán estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias (AEAT e Concello de Muras), así como coa Seguridade Social.
As persoas solicitantes non poderán ter pendente de xustificación ningunha axuda
anterior do Concello, a non ser que lles fora concedida unha prórroga.
6.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
6.1 LUGAR DE PRESENTACIÓN.
As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral do Concello de Muras, de forma
presencial ou a través da sede electrónica, ou en calquera outros rexistros públicos
aos que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
6.2 PRAZO DE PRESENTACIÓN.

Haberá dous prazos SEMESTRAIS para presentar as solicitudes:
O primeiro prazo: un mes dende a publicación destas bases no BOP. No caso de
rematar nun día inhábil, este prazo entenderase estendido ate o inmediato hábil
seguinte
O segundo prazo: do 15 de Xaneiro ao 15 de febreiro do ano seguinte.
6.3 DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DAS SOLICITUDES.
As solicitudes deberanse presentar no primeiro prazo nos modelos normalizados
que figuran como anexos nas presentes bases, xunto coa documentación requirida.
No segundo prazo só se achegarán as facturas correspondentes ao segundo
semestre.
Non se terán en conta, as cantidades abonadas polos usuarios de consumo de luz
eléctrica, que non estean xustificadas mediante a correspondente factura da luz.
Concretamente, non se terán en conta os xustificantes bancarios de domiciliación
de recibos da luz.
ANEXO 1 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:


Copias cotexadas das facturas do consumo eléctrico do 1º SEMESTRE DO
ANO 2016.



Copias cotexadas das facturas do consumo eléctrico do 2º SEMESTRE DOA
NO 2016.



Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da
axuda.



Copia cotexada da declaración do IRPF do ano inmediatamente anterior
(2015). No caso de non estar obrigado a facer a declaración do IRPF,
deberase aportar un certificado expedido pola AEAT (Axencia Española da
Administración Tributaria) de imputacións do IRPF.



Copia cotexada do/s certificado/s de todos os ingresos procedentes de
salarios, pensións ou subsidios procedentes do estranxeiro.

ANEXO 2 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO REPRESENTANTE DA UNIDADE
FAMILIAR.
Estes anexos poderán obterse nas dependencias do Concello, así coma na páxina
web do Concello (www.muras.gal).
Deberá presentarse unha soa solicitude para cada exercicio no que se pretenda
obter unha axuda.
O feito de presentar unha solicitude para un exercicio non implicará que se
considere presentada para exercicios posteriores.
7.- TRAMITACIÓN E RESOLUCIÓN.
7.1 TRAMITACIÓN.
A presente convocatoria será tramitada polo Concello de Muras, que terá o carácter
de órgano xestor aos efectos indicados na normativa reguladora das subvencións
públicas.
A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia non
competitiva, e será aprobada despois da proposta motivada da comisión avaliadora,
na que conste que os beneficiarios reúnen todos os requisitos necesarios para
accederen á condición de beneficiarios da achega solicitada.
Esta comisión avaliadora estará integrada polos seguintes membros:
Presidente : -O Alcalde
Vogais: -A Concelleira de Servizos Sociais
Comisión.

A traballadora social do concello de Muras
O Secretario do Concello de Muras, actuando como secretario da

- O Portavoz de cada partido político con representación na Corporación.
7.2 VALORACIÓN DAS SOLICITUDES.
A selección das peticións e a contía das subvencións determinarase despois da
consideración da documentación aportada e de acordo co baremo establecido na
base 4.1
A Comisión Avaliadora comprobará que os datos da solicitude correspóndense cos
datos do padrón de habitantes, aportando a propia administración local copia do
mesmo ao expediente da solicitude.
7.3 IMPORTE DA ACHEGA A CONCEDER.

O importe das contías terán o límite máximo de 500€ e os límites establecidos na
táboa de baremos da base 4.1
En caso de que a suma das achegas distribuídas de acordo co indicado neste punto
supere o orzamento máximo da convocatoria que se sinala na base 3ª, todas as
achegas determinadas segundo o anterior reparto, experimentaran a
correspondente redución proporcional, ata axustárense a dito importe máximo.
7.4 NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
O expediente así tramitado someterase á Alcaldía, ou ao órgano a favor do cal a
Alcaldía efectuase a correspondente delegación.
A súa resolución notificaráselle a todos os solicitantes no prazo máximo de tres
meses desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, expresando, de
xeito motivado, se foi desestimada ou estimada a solicitude, para os efectos de
posibles recursos. Dita resolución expresará o obxecto da axuda outorgada e a
contía concedida,.
A notificación efectuarase nos termos establecidos no artigo 59 da lei 30/92 de 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
A resolución ditada porá fin á vía administrativa e contra a mesma caberá interpor
ben recurso contencioso-administrativo, ou ben, potestativamente e con carácter
previo a este, recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou. A
presentación do recurso de reposición poderá efectuarse no prazo sinalado no
artigo 117 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común (un mes desde a notificación da
resolución de reparto de achegas). A interposición do recurso contencioso
administrativo poderá efectuarse no prazo indicado no artigo 46 da Lei 29/1998, de
13 de xullo, reguladora da xurisdición Contencioso-administrativa (dous meses
desde a notificación da resolución de reparto de achegas).
O acordo de concesión quedará sometido á condición suspensiva indicada na Base
3ª. Cumprida esta condición, a concesión en firme das axudas xerará un dereito en
favor do/a beneficiario/a e o correlativo compromiso para o concello, compromiso
que só será esixible cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron
a súa concesión en prazo e forma.

7.5 ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN
No prazo de dez (10) días naturais seguintes ao da publicación da resolución, os/as
beneficiario/as das axudas deberán comunicarlle ao Concello de Muras, por escrito,

a non aceptación. Se transcorrido ese prazo non se fixese manifestación expresa en
ningún sentido, entenderase aceptada a axuda concedida.
8.- PAGAMENTO.
O pagamento das axudas realizarase no prazo máximo de 3 meses dende que
remate o prazo de presentación das solicitudes. No caso do pagamento do segundo
semestre, no prazo de 2 meses dende que remate o prazo de presentación das
facturas.
O informe emitido pola comisión avaliadora indicará o importe da axuda inicialmente
concedida que proceda aboar ao solicitante na conta bancaria indicada.
Para o cobro da subvención os solicitantes deberán ter ao corrente as súas obrigas
tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de Muras.
9.–CONTROL POSTERIOR DAS ACHEGAS CONCEDIDAS.
Para os efectos previstos no artigo 75.3 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que
se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, a comprobación das
achegas concedidas levarase a cabo do seguinte xeito:
9.1.–NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES OBXECTO DE REVISIÓN.
1. As solicitudes presentadas serán numeradas en función da data e da hora de
presentación no Rexistro Xeral do Concello.
2. De entre todas as solicitudes atendidas, seleccionaranse un 5% para o seu
control posterior. A cantidade así obtida será redondeada ao exceso ata acadar un
número enteiro. O número de expedientes que se revisen non será nunca inferior a
dous.
9.2.–EXPEDIENTES OBXECTO DE REVISIÓN.
Os expedientes concretos obxecto de revisión serán seleccionados do seguinte
xeito:
1. A solicitude presentada en último lugar será revisada sempre.
2. Os demais expedientes que se revisen serán os consecutivamente anteriores ao
indicado no anterior apartado.
10.–REINTEGRO DAS AXUDAS.
As axudas serán reintegradas nos supostos previstos no artigo 37 da Lei 38/2003 de
17 de novembro.
11.–OUTRAS SUBVENCIÓNS OU AXUDAS.

As achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras
que puideran obter os solicitantes doutras administracións públicas.
12.–RÉXIME SANCIONADOR.
O beneficiario quedará sometido ás responsabilidades e réxime sancionador
disposto na Lei xeral de subvencións e, se é o caso, ao disposto no Código Penal
(Lei Orgánica 10/85).
Será de aplicación o réxime sancionador previsto no Título IV da Lei 38/2003, xeral
de subvencións, desenvolto polo Título IV do Regulamento da citada Lei.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA. Órganos de control das axudas concedidas.
Os solicitantes das axudas concedidas polo Concello quedarán obrigados a
someterse aos procedementos de controis ou auditoría que realicen polos seus
propios medios ou a través de empresas colaboradoras a Intervención municipal, o
Consello de Contas de Galicia, o Tribunal de Contas e calquera outros órganos de
control interno ou externo, nacional ou europeo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.–Protección de datos.
En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos persoais
facilitados, así como os que sexan requiridos posteriormente para completar o
expediente, poderán ser incorporados a un ficheiro, cuxa titularidade corresponde
ao Concello de Muras. Coa remisión dos datos, préstase consentimento expreso
para que se poida levar a cabo o tratamento dos mesmos, sempre para o
cumprimento das finalidades propias do Concello. Así mesmo, queda informado de
que poderá exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e cancelación
dos seus datos mediante comunicación escrita ao Concello de Muras.
A presentación de solicitude de axuda implicará a aceptación da cesión dos datos
contidos na mesma ao Concello de Muras con fins de estatística, avaliación e
seguimento e para a comunicación dos diferentes programas subvencionados polo
Concello.

DISPOSICIÓN FINAL
Para o non previsto nesta convocatoria serán de aplicación as normas incluídas nas
Bases de execución do orzamento xeral do Concello, na Lei 38/2003, xeral de
subvencións, e no seu Regulamento e na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.O
que se fai público, para xeral coñecemento e de acordo coa lexislación vixente.
Muras, _____ de ____________ de 2016.

O Alcalde
Manuel Requeijo Arnejo

ANEXO 1- SOLICITUDE DA AXUDA
CONVOCATORIA DE AXUDAS AO PAGO DA FACTURA DA LUZ DO
CONCELLO DE MURAS NO EXERCICIO 2016
Nome e apelidos da persoa que presenta a solicitude:
D./Dª__________________________________________________
NIF_______________________
Enderezo______________________________________________
Municipio__________________
Tfno.
ou
nº
móbil___________________Enderezo
electrónico______________________________
Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Muras,
SOLICITO ao abeiro da mesma a concesión da axuda para o pago da factura da luz
do exercicio 2016.
Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar :
□ Solicitude cumprimentada e asinada do ANEXO I xunto ca Fotocopia do DNI.
□ Copia cotexada das facturas do primeiro semestre do ano 2016.
□ Copia cotexada das facturas do segundo semestre do ano 2016. (no segundo
prazo da base 6.2)
□ Copia cotexada da Declaración da Renda do ano 2015 ou Certificado da AEAT.
□ Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da axuda.
□ Declaración responsable segundo ANEXO 2, de estar ao corrente das obrigas
coas Administracións.
Muras, _______ de __________________ de 2016

Sinatura do/da representante da entidade

AO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MURAS

ANEXO 2ENTIDADE

DECLARACIÓN

RESPONSABLE

DO/A

PRESIDENTE/A

DA

CONVOCATORIA DE AXUDAS AO PAGO DA FACTURA DA LUZ DO
CONCELLO DE MURAS NO EXERCICIO 2016
Nome e apelidos da persoa que solicita a axuda:
D./Dª__________________________________________________
NIF_______________________
Enderezo______________________________________________
Municipio__________________
Tfno.
ou
nº
móbil___________________Enderezo
electrónico______________________________
Aos efectos do previsto no artigos 71.bis da Lei 30/92, de 26 de novembro de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e do
artigo 24 do Real decreto 887/06, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento
da lei xeral de subvencións.
En relación á miña solicitude para a axuda ao pago da luz eléctrica no Concello de
Muras ao abeiro da convocatoria sinalada no encabezamento deste documento,
formulo a seguinte
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
•
Que estou ao corrente das miñas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
e non estou incurso/a en ningunha outra causa que supoña ou poida supoñer
obstáculo legal para o seu acceso á condición de beneficiaria dunha achega ao
abeiro da presente convocatoria, comprometéndose a manter esta situación ate a
completa resolución do expediente.
•
Que non estou incurso/a en ningunha circunstancia que impida o acceso á
condición de beneficiario dunha achega pública.
•
Que non obstante o anterior, autorizo ao Concello de Muras para comprobar
a veracidade da anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración
Tributaria como na Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Muras, _______ de __________________ de 2016
Sinatura do/da solicitante

AO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MURAS

