
	

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 dabase 6.2) 

□ Copia cotexada da Declaración da Renda do ano 2015 ou Certificado de imputacións do IRPF expedido pola AEAT. 

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

□ 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 solicitante 

 

 

AO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MURAS 



 

ANEXO 2- DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE 

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	


