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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 

Con esta campaña de fomento do aforro e da eficiencia, maioritariamente no sector 
doméstico, xerarase un investimento asociado de en torno a 12,4 millóns de euros 
 
O PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS 2010 DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
PERMITIRÁ AFORRAR A 33.500 FAMILIAS GALEGAS MÁIS DE 1,3 MILLÓNS NA 
FACTURA ELÉCTRICA, UNHA MEDIA DE 40 EUROS POR FOGAR 
 

• O director do Inega, explicou hoxe en rolda de prensa que o Instituto Enerxético de 
Galicia habilita un orzamento inicial de 3,1 millóns de euros para a substitución de 
electrodomésticos por equipamentos de baixo consumo enerxético 

• Con esta nova actuación, que se enmarca dentro da aposta global da Xunta de 
Galicia pola potenciación do aforro e da eficiencia enerxética, posibilitarase un 
aforro de enerxía de preto de 16.000 MWh, o que supón evitar a emisión de case 
2.500 toneladas de CO2 á atmosfera 

• A solicitude de axudas, dunha contía máxima do 25% do prezo do electrodoméstico 
e de ata 125 euros por equipo, poderase realizar a partir dos 20 días seguintes á 
próxima publicación no DOG do Plan, prevista para o luns, 12 de xullo 

 
Santiago, 7 de xullo de 2010.- A Consellería de Economía e Industria, a través do Instituto 
Enerxético de Galicia (Inega), vén de asignar unha partida orzamentaria inicial de 3.100.000 euros 
para poñer en marcha o Plan Renove de Electrodomésticos 2010, co que se prevé que máis de 
33.500 familias galegas aforren un total de algo máis de 1,3 millóns de euros na súa factura 
eléctrica, o que supón unha media de 40 euros por fogar, e que posibilitará xerar un investimento 
asociado estimado en 12,4 millóns de euros. 
 
Esta liña de axudas, presentada hoxe polo director do Inega, Eliseo Diéguez, encádrase na 
aposta global da Xunta de Galicia pola potenciación do aforro e da eficiencia enerxética en todos 
os sectores, e subvencionará a substitución de electrodomésticos antigos por equipos con 
etiquetado enerxético A ou superior, co obxectivo final de reducir o consumo de enerxía eléctrica 
maioritariamente no sector doméstico. 
 
As axudas á compra destes equipamentos máis eficientes desde o punto de vista enerxético 
cobren ata o 25% do prezo do aparato substituído, cun límite máximo de 125 euros por 
electrodoméstico (no caso de frigoríficos e frigoríficos-conxeladores con clasificación enerxética 
A++) e cun mínimo de 50 euros (para as placas de gas). 
 
A solicitude de axudas do Plan Renove de Electrodomésticos abrirase a partir dos 20 días 
contados desde o seguinte á publicación do Plan no DOG (prevista para o luns, 12 de xullo), isto 
é, desde o próximo 2 de agosto, e poderase realizar ata a finalización de fondos, segundo 
anunciou Diéguez na comparecencia de prensa. De acordo coa resolución que sairá publicada no 
DOG o vindeiro luns, poderán ser beneficiarios delas as persoas físicas ou xurídicas de natureza 
pública ou privada, sempre que destinen os electrodomésticos eficientes adquiridos ao seu uso 
particular e residan en Galicia, podendo recibir, como máximo, 1 subvención por cada tipoloxía de 
electrodoméstico subvencionable. 
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Proceso de adhesión 
As entidades colaboradoras (entidades privadas con personalidade xurídica ou empresarios 
individuais con domicilio social ou centro de traballo en Galicia) deberán formular a súa adhesión 
ao Plan Renove de Electrodomésticos 2010, mediante a presentación do correspondente 
formulario e convenio de colaboración, nos 15 días naturais seguintes desde o día seguinte da 
publicación no DOG do Plan), se se trata dunha renovación (ou adhesión simplificada, isto é, dun 
establecemento que xa participara nesta campaña no ano 2009).  
 
De tratarse dunha entidade que toma parte por vez primeira no Plan que desenvolve o Inega, 
pertencente á  Consellería de Economía e Industria que dirixe Javier Guerra, o proceso de 
adhesión ordinaria (alta nova) poderá facerse durante a vixencia do Plan Renove de 
Electrodomésticos 2010, presentando o correspondente formulario, o convenio de colaboración e 
a documentación requirida. 
 
O formulario da solicitude de adhesión cubrirase obrigatoriamente a través da aplicación 
informática creada a tal efecto e dispoñible na web do Inega, www.inega.es. A presentación do 
impreso poderase facer telematicamente (a través da aplicación informática, para o que será 
requisito indispensable dispoñer do certificado dixital do representante da entidade) ou 
presencialmente, imprimindo a solicitude e presentándoa nun Rexistro autorizado. 
 
Obrigas das entidades colaboradoras 
As entidades colaboradoras terán como principais obrigas e compromisos os seguintes: usar os 
logotipos e soportes publicitarios durante o prazo de vixencia do Plan e retirar a publicidade cando 
este se peche; cubrir de forma correcta os formularios de solicitude a través da aplicación 
informática antedita; instalar o equipo subvencionado e retirar o existente, entregándoo a un 
xestor de residuos autorizados; aplicar os descontos correspondentes á subvención e presentar a 
documentación xustificativa correctamente nun prazo inferior a 90 días desde o rexistro das 
vendas na aplicación informática. 
 
Procedemento para optar ás axudas 
Para solicitar unha destas axudas o comprador dirixirase a unha entidade colaboradora do Plan 
Renove de Electrodomésticos 2010 e comprará un de Clase A o superior. A entidade 
colaboradora, mediante a aplicación informática, rexistrará a venda e indicará a contía da 
subvención. A continuación o comprador e a entidade colaboradora asinarán a solicitude que 
estará no estado “rexistrada” e posteriormente a colaboradora cobrará o prezo do 
electrodoméstico descontando a axuda do Inega. Nun prazo máximo de 90 días a entidade 
colaboradora deberá entregar, xunto co formulario da solicitude da axuda asinada, a 
documentación xustificativa (factura detallada, NIF do comprador, xustificante do xestor 
autorizado), telemática (estado “rexistrada telematicamente”) ou presencialmente (estado 
“rexistrada entregada”), ante o Inega, . Unha vez verificada e validada a documentación, o Inega 
transferirá a contía da axuda á entidade colaboradora. 
 
Coa xestión das actuacións do Plan Renove de Electrodomésticos 2010 de Economía e Industria 
enmarcadas na estratexia de aforro e eficiencia enerxética para o exercicio 2010-2011 que conta 
cun orzamento total de máis de 21 millóns de euros, prevese a xeración dun aforro enerxético de 
preto de 16.000 MWh e unha redución na emisión á atmosfera de case 2.500 toneladas de CO2. 
 
SAÚDOS, 
GABINETE DE COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA 


