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Resolución do 21 de febreiro de 2005 pola
que se convocan e regulan axudas a cor-
poracións locais para o funcionamento e
mantemento das súas oficinas de informa-
ción aos consumidores para o ano 2005.

Introdución.
De conformidade co artigo 51 da Constitución

española, os poderes públicos garantirán a defensa
dos consumidores e usuarios, protexendo mediante
procedementos eficaces a seguridade, a saúde e os
lexítimos intereses económicos e sociais, así mesmo,
promoverán a información e educación dos consu-
midores e usuarios. Fomentarán as súas organiza-
cións e oiranas as nas cuestións que as poidan
afectar.

O artigo 24 do Estatuto galego do consumidor e
usuario recolle as obrigas da Administración da
Comunidade Autónoma de promover e fomentar as
oficinas e servizos de información ao consumidor,
xa sexan de titularidade pública ou dependan dunha
organización de consumidores e usuarios. Así mes-
mo, o Plan estratéxico de protección ao consumidor
en Galicia 2002-2005, no seu obxectivo sexto Pro-
fesionalización dos servizos ofertados aos consumi-
dores a través das oficinas de atención, recolle como
unha das súas actuacións o apoio financiero aos con-
cellos e as organizacións de consumidores, para a
oferta de servizos a través das súas oficinas de
atención.

O artigo 4 do Decreto 185/1994, do 16 de xuño,
sobre utilización do idioma galego nos produtos e
información ao consumidor e usuario en Galicia,
recolle que tanto os concellos como as organizacións
de consumidores poderán acollerse, dentro das con-
dicións que regulamentariamente se determinen, ás
axudas e subvencións que con tal carácter se con-
voquen para a creación e mantemento das oficinas
e servizos de información ao consumidor e usuario.

Por iso, para darlle cumprimento ao referido ante-
riormente, considérase estritamente necesario des-
tinar axudas ás organizacións de consumidores e
usuarios para financiar os gastos de funcionamento
e mantemento das súas oficinas de información aos
consumidores.

Artigo 1º.-Obxecto.
Estas axudas outorgaranse en réxime de concorren-

cia competitiva e de acordo cos principios de publi-
cidade, concorrencia, obxectividade, transparencia,
igualdade, non-discriminación, eficacia e eficiencia
e terán como finalidade financiar, exclusivamente,
os gastos que xeran as oficinas de atención ao con-
sumidor das corporacións locais.

Artigo 2º.-Beneficiarios.
Poderán acollerse a estas axudas todos os concellos

da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan unha
poboación de feito superior aos 5.000 habitantes.

Artigo 3º.-Requisitos dos beneficiarios.
Para que os concellos poidan beneficiarse das axu-

das as oficinas municipais de información ao con-
sumidor deberán cumprir, ademais das obrigas deri-

vadas do Decreto 185/1994, do 16 de xuño, as
seguintes condicións:

1. Dispoñer de oficina de atención ao consumidor
aberta ao público 5 horas diarias como mínimo. En
caso de non dispoñer da dita oficina no momento
de presentar a solicitude, deberán comprometerse
a abrir esta desde o momento da concesión da
subvención.

2. Facilitarlle ao público información e asesora-
mento sobre os seus dereitos como consumidor e
a forma de exercelos.

3. Atender as consultas, reclamacións e denuncias
dos consumidores e usuarios, colaborando para tal
fin co Instituto Galego de Consumo.

4. Non estar incurso en ningunha das circuns-
tancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de
17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 4º.-Investimento subvencionable.
O investimento subvencionable destas axudas é

o seguinte:
1. Aluguer, reparación e conservación da oficina.
2. Auga, enerxía electrica, teléfono (non móbiles)

e comunicacións informáticas.
3. Correos e telégrafos.
4. Material de oficina.
5. Calefacción.
6. Limpeza.
7. Gastos de persoal.
Artigo 5º.-Contía máxima da axuda.
O Instituto Galego de Consumo concederá axudas

aos concellos de Galicia por un importe total de
douscentos trinta e oito mil trescentos trinta e cinco
(238.335 euros), con cargo á aplicación orzamentaria
08.50.343.A.460.0 na que existe crédito axeitado
e suficiente nos orzamentos do Instituto Galego de
Consumo do ano 2005.

A axuda que, se é o caso, se outorgue non superará
en ningún caso o 70% do custo total dos gastos
obxecto de financiamento.

Artigo 6º.-Solicitude e documentación.
1. O prazo para a presentación das solicitudes,

segundo modelo (anexo I), será de 40 días naturais,
contados a partir do día seguinte ao da publicación
da presente orde no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes para as axudas económicas pre-
vistas na presente orde dirixiranse aos servizos pro-
vinciais ou centrais do Instituto Galego de Consumo,
sendo en todo caso de aplicación o disposto no arti-
go 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, na súa actual redac-
ción; inclúense os rexistros dos concellos que teñan
subscrito convenio de colaboración para a implan-
tación dun sistema intercomunicado de rexistro coa
Administración da Comunidade Autónoma de Gali-
cia.


