Os gastos subvencionables serán o 50% do importe das facturas de
electricidade, correspondente á vivenda habitual das persoas
solicitantes, cun importe máximo de 300 €/ano por solicitante ou de 400
€/ano no caso de familias numerosas.
Requisitos:


Ser o titular do contrato de subministración eléctrica.



Ter pendentes de pago facturas emitidas entre os dous meses
anteriores á data da solicitude e o 30 de novembro de 2021



Ter contratada a tarifa de último recurso (TUR) con bono social
de consumidor vulnerable severo (desconto do 40%).



Estar en risco de exclusión social.

Documentación a presentar:


Documento acreditativo de ser beneficiario do bono social para
consumidor vulnerable severo (copia dunha factura na que figure
aplicado o desconto do 40% do bono social).



Informe de exclusión social, emitido polos servizos sociais.



De ser o caso, título de familia numerosa.

Información ás persoas interesadas:
Páxina web oficial da consellería: http://ceei.xunta.gal
Nos seguintes teléfonos da consellería: 981957024 e 981545574.
No
enderezo
de
ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.gal

correo

electrónico:

Oficinas municipais de Benestar Social: teléfono 981 86 74 14.
PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 31 de outubro do 2021
Porto do Son, 21 de xaneiro do 2021
O Alcalde

Asdo) José Luis Oujo Pouso

Número: 2021-0001 Data: 28/01/2021

Que a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa
e Innovación convou axudas urxentes de tipo social (Auxs) para
evitar o corte do subministro eléctrico ás persoas máis vulnerables.
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