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OBXECTIVO

Reducir o consumo de enerxía eléctrica no sector 

doméstico, a través da substitución de frigoríficos, 

conxeladores, lavadoras, lavalouzas, fornos e placas de 

indución e de gas por equipos con etiquetado enerxético 

de clase A ou superior.

ORZAMENTO
1.800.000 €



VIXENCIA DO PLAN

Desde o día seguinte da publicación ata o 31 de decembro
de  2011  ou ata que se esgoten os fondos.

As persoas físicas e xurídicas de dereito público ou privado 

con domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para ser beneficiario terá que tramitar a súa solicitude a 

través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas.

Póderase consultar a listaxe de entidades adheridas na web do 

Inega (www.inega.es).

BENEFICIARIOS



ELECTRODOMÉSTICOS SUBVENCIONABLES E AXUDA

A subvención non poderá ser superior ao 25% do 
prezo do electrodoméstico



Son o enlace entre os beneficiarios e o Inega encargándose 

de tramitar a axuda, vender o electrodoméstico, aplicar o 

desconto do plan e de retirar o electrodoméstico substituído.

Cales son?: Entidades privadas con personalidade xurídica, así

como os empresarios, que teñan o seu domicilio social ou algún 

centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e que 

acrediten as condicións de solvencia técnica e económica. 

ENTIDADES COLABORADORAS



�Adhesión simplificada (Renovación)

Entidades Colaboradoras adheridas ao convenio do Plan Renove

Electrodomésticos 2010.

�Adhesión ordinaria (Altas Novas)

Entidades Colaboradoras non adheridas ao convenio do 2010.

�Prazo adhesión: 5 días hábiles dende o día seguinte ao da 

publicación do plan.

�Procedemento: Cubrir o formulario de adhesión a través da 

aplicación informática, imprimilo e presentalo xunto coa

documentación que proceda.

ENTIDADES COLABORADORAS - PROCEDEMENTOS DE ADHESIÓN



1.- O comprador diríxese a un comercio adherido ao Plan Renove de 
Electrodomésticos 2011 e merca o electrodomésticos obxecto da 
subvención.

2.- O comercio fai unha solicitude de reserva de fondos mediante a 
aplicación web habilitada ao efecto. O comprador asinaa para dar a súa 
conformidade.

3.- O comercio ten 90 días naturais desde o día seguinte á data de 
reserva de fondos para:

�Instalar o electrodoméstico e retirar o substituido.

�Cobrar o importe da factura co desconto da axuda establecida.

� Remitir a documentación ao Inega para o cobro da subvención.

Prazo de solicitude: 

9 días hábiles dende o día seguinte da publicación do Plan e ata 
esgotamento de crédito ou fin do mesmo.

PROCEDEMENTO PARA OBTER A AXUDA



Con esta campaña o Inega pretende seguir apoiando

o aforro enerxético cunha previsión de cambio duns

19.000 elelectrodomésticos o que permitirá

aforrar máis de 560.000 €/ano na factura 

eléctrica.

O investimento total asociado a esta medida 

suporá aproximadamente uns 7,2 M€.

CONCLUSIÓNS

O aforro de enerxía eléctrica primaria estímase

en 7.691 MWh. E evítase a emisión de máis de 

1.200 toneladas de CO2 á atmosfera.



MOITAS GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN


