
RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2021 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a 
renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia 
non competitiva. IN 414C. 
 

GABINETE TÉCNICO AGROP. TERRA CHA,S.C.GALEGA 29/03/2021 

 

PRAZO: 20/04/2021 as 9.00 horas  

ata 30/09/2021 ou cando se esgoten os fondos. 

Resolución do DOG nº 59 do 2021/3/29 - Xunta de Galicia. 

IN414C - Subvenciones Plan Renove de electrodomésticos y domótica energética - Sede 

Electrónica - Xunta de Galicia. 

Son subvencionables a substitución de electrodomésticos das tipoloxías indicadas na 

seguinte táboa por outros novos da mesma tipoloxía e con etiqueta de clasificación 

enerxética establecidos na mesma táboa, segundo a clasificación vixente a partir de 

marzo de 2021 (Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeo e do Consello). Para 

acceder á subvención hai que entregar o electrodoméstico retirado a un xestor 

autorizado.

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioG0474-160321-0002_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414C&ano=2020&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414C&ano=2020&numpub=1&lang=gl
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A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25 % do prezo do 

electrodoméstico para un consumidor xeral, do 50 % para consumidores vulnerables 

e do 75 % para consumidores vulnerables severos.  

Considéranse consumidores vulnerables e vulnerables severos os que cumpran os 

requisitos establecidos no 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 e sexan beneficiarios do bono social 

eléctrico, o que deberá acreditarse mediante a presentación dunha factura de 

enerxía eléctrica cunha antigüidade máxima dos 3 meses anteriores á data en que 

se presenta a solicitude de reserva de fondos. O beneficiario só poderá beneficiarse da 

axuda correspondente a consumidor vulnerable ou vulnerable severo na vivenda que 

figure na factura de electricidade con aplicación do bono social. 

 As solicitudes serán subscritas directamente polas entidades 

colaboradoras. 

Na páxina web do Inega (www.inega.gal) estará dispoñible unha listaxe de entidades 

colaboradoras adheridas a esta convocatoria de axudas. 

A data límite para executar o proxecto e presentar a solicitude de pagamento coa 

documentación xustificativa dos investimentos é de 60 días naturais contados desde 

o día seguinte á presentación da solicitude coa data límite do 30 de setembro de 2021. 

Na páxina web do Inega (www.inega.gal) e no correo electrónico 

(inega.info@xunta.gal).       No teléfono 981 54 15 00. 

mailto:inega.info@xunta.gal

