ANEXO II
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

AXUDAS URXENTES DE TIPO SOCIAL (AUXS) PARA EVITAR OS CORTES DE
SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA AOS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

DOCUMENTO

IN414D

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

NIF
BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO 1

CONCELLO

TELÉFONO 2

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL
EN CALIDADE DE:

PRIMEIRO APELIDO
O

TRABALLADOR/A SOCIAL

SEGUNDO APELIDO
O

NIF

REPRESENTANTE

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios
electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
● Electrónica, a través do enderzo da internet https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
● Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DO PUNTO DE SUBMINISTRACIÓN
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDADE

NIF DA PERSOA TITULAR (debe coincidir co da persoa
solicitante)

REFERENCIA DO CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN

CUPS (código unificado de punto de subministración)

ANEXO II
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
□ Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención.
□ Si se solicitou e/ou concedeu outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as que a
seguir se relacionan:
ORGANISMO
IMPORTE (€)

2 . Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3 . Que ten contratada o prezo voluntario para o pequeno consumidor (PVPC) con aplicación do bono social de consumidor vulnerable severo
(desconto do 40 %).
4 . Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5 . Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
6 . Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e no artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou frente á Seguridad Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa
Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o disposto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se
aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
□ Anexo III. Autorización aos empregados públicos ou traballador/a social de referencia para a presentación electrónica da solicitude e a
documentación relativa a esta axuda.
□ Anexo IV. Certificado ou informe social de que a persoa solicitante está en risco de exclusión social (salvo que sexa beneficiaria da Risga e non se
opoña á consulta).
□ Documento acreditativo de ser beneficiaria do bono social para consumidor vulnerable severo (desconto do 40 % na factura).
□ Título de familia numerosa (só no caso de que o dito título non fose expedido pola Xunta de Galicia).
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI/NIE da persoa solicitante
Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
□ Título de familia numerosa
□ Beneficiaria da Risga

OPÓÑOME Á
CONSULTA
o
o
o
o

AUTORIZACIÓN ÁS COMERCIALIZADORAS DE ELECTRICIDADE
□ A persoa interesada autoriza á súa comercializadora de electricidade a enviar os duplicados das facturas subvencionadas á Consellería de
Economía, Emprego e Industria, para os efectos de proceder ao seu pagamento, de acordo co establecido no artigo 12 do Real decreto 897/2017,
do 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores
domésticos de enerxía eléctrica.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Finalidades do tratamento

Lexitimación para o tratamento

Destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos
Contacto coa persoa delegada de
protección de datos e máis información

Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de
cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter
administrativo, así como no sistema de información de historia social única electrónica.
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada
dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de
obrigas legais impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En
concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do
18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital
de Galicia. No seu caso, o consentimento da persoa interesada.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
As comercializadoras de electricidade de referencia, como entidades colaboradoras na xestión das
axudas.
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, a rectificación, a oposición, a limitación, a
portabilidade e asupresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da
sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dedereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

ANEXO II
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 16 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para
evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non
competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN414D).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación de ____________

ANEXO III
AUTORIZACIÓN AOS EMPREGADOS PÚBLICOS OU TRABALLADOR/A SOCIAL DE REFERENCIA PARA A PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DA SOLICITUDE E DA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A AXUDA PARA EVITAR OS CORTES DE
SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA AOS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓN,
AUTORIZO os empregados públicos ou ao traballador/a social de referencia, a presentar no meu nome, por vía electrónica, a solicitude e
documentación necesarias para a tramitación da axuda para evitar cortes de subministración de enerxía eléctrica aos consumidores vulnerables
severos en risco de exclusión social.
A presente autorización circunscríbese á mencionada presentación por vía electrónica, sen que outorgue ao presentador a condición de
representante para intervir noutros actos ou para recibir todo tipo de comunicacións da Administración en nome do/da interesado/a, aínda cando
estas foran consecuencia do documento presentado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO IV
INFORME SOCIAL
IN414D-AXUDAS URXENTES DE TIPO SOCIAL (AUXS) PARA EVITAR OS CORTES DE SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA
ELÉCTRICA AOS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
DATOS DO/DA TRABALLADOR/A SOCIAL QUE EMITE O INFORME
NOME
TELÉFONO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

Nº DE COLEXIADO/A

ENTIDADE/ORGANISMO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA USUARIA SOLICITANTE DAS AXUDAS
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

VALORACIÓN PROFESIONAL
A persoa solicitante atópase en risco ou situación de exclusión social.

SINATURA DO/DA TRABALLADOR/A SOCIAL

Lugar e data

,

de

de

NIF

