OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN
Campo da Compañía, s/n (Edificio As Casitas)
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
 982 401 314

SUBVENCIÓNS PARA O PAGO DA FACTURA ELECTRICA (TICKET ELECTRONICO SOCIAL
DE GALICIA)
Bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, para o pago
de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia para o ano 2016 (código de
procedemento IN414A).
ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en
réxime de concorrencia non competitiva, para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico
social de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN414A).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-281215-0012_gl.html
PRAZO PRESENTACION DE SOLICITUDES: Dende o 15/01/2016 - ata o 31/07/2016
FORMA DE PRESENTACION DAS SOLICITUDES:
-

Vía electrónica: https://sede.xunta.es ou https://tícketelectrico.xunta.es(Require DNI electrónico, ou calquera
dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

-

En soporte papel, utilizando o formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

OBXETO DA AXUDA:
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto subvencionar parte da factura eléctrica ás unidades de
convivencia con menores ou discapacitados cuxos ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o
IPREM (9.585,19 €/ano).
GASTOS SUBVENCIONABLES:
Os gastos subvencionables serán as facturas de electricidade (IVE incluído) cuxoperíodo de lectura estea
comprendido entre o 1 de xullo 2015 e o 30 de xuño de 2016. No caso de que unha factura abranga un período que
saia parte do período subvencionable, considerase subvencionable o custo prorrateado dos días incluídos no mesmo.
CONTÍA SUBVENCIONABLE:

A contía da subvención será unha cantidade fixa de 180 € ao ano para as unidades de convivencia que
cumpran os requisitos, e de 300 € ao ano para as que acrediten ser ademais familia numerosa.
BENEFICIARIOS
Póderan solicitar a s axudas as persoas residentes na Comunidade Autonoma de Galicia que convivan con menores
de 18 anos ou discaopacitados e teñan un gasto derivado do subministro de enerxía eléctrica na súa vivienda habitual.
Os requisitos que deben cumprir os beneficiarios da axuda son:
•
•
•
•

Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Que na unidade de convivencia haxa menores de idade ou discapacitados con un grado de discapacidade
igual ou maior ao 33 %.
Ser o pagador da correspondente factura de enerxía eléctrica.
Que os ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM(9.585,19 €/ano).

INFORMACIÓN:
•
•
•

Páxina web oficial da consellería:
O seguinte teléfono:
enderezo de correo electrónico:

Campo de San Antonio, s/n – 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

http://economiaeindustria.xunta.es
Lugo:982 29 49 75 e 982 29 46 70
cei.dxiem.axudasenerxia@xunta.es
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