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AdministrAción LocAL
municipAL
Muros

Aprobación inicial das bases reguladoras e a convocatoria de concesión de subvencións á rehabilitación

Aprobación inicial das bases reguladoras e a convocatoria de concesión de subvencións á rehabilitación de edificios e 
vivendas na área de Rexeneración e Renovación Urbana do conxunto Histórico de Muros, con financiamento do programa 
de Rexeneración e Renovación Urbanas da prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación 
edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, anualidade 2017 (12.ª fase)

O Pleno municipal, na súa sesión ordinaria do día 31 de marzo de 2022, aprobou inicialmente as bases reguladoras 
e a convocatoria de concesión de subvencións á Rehabilitación de Edificios e vivendas na área de Rexeneración e Renova-
ción Urbana do conxunto Histórico de Muros, con financiamento do programa de Rexeneración e Renovación Urbanas da 
prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación 
urbanas, 2013-2016, anualidade 2017 (12.ª fase).

Ábrese un prazo de información pública e audiencia aos interesados de trinta días hábiles, a partir do día seguinte á 
publicación do presente anuncio no BOP, co fin de que poidan presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportu-
nas, segundo o establecido no art. 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local.

No caso de que non se presenten alegacións, as bases entenderanse definitivamente aprobadas, polo que se publi-
carán integramente no Boletín Oficial da Provincia (BOP), de conformidade co establecido no art. 70.2 da Lei 7/1985, do 
2 de abril, así como na páxina web municipal, e comunicarase á base Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Os interesados poden consultar o texto íntegro das bases aprobadas polo Pleno municipal na sede electrónica munici-
pal https://sede.muros.gal.es/, dentro do apartado “taboleiro de anuncios”, así como no taboleiro de anuncios municipal 
sito na Casa do Concello.

Muros, 31 de marzo de 2022.

A alcaldesa

María Inés Monteagudo Romero
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