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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a
renovación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética, en
réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para
a anualidade 2020 (códigos de procedemento IN414B e IN414C).
Advertidos erros na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 99, do
25 de maio de 2020, cómpre facer a seguinte corrección:
Nas páxinas 21110 e 21111, artigo 9, punto 1, onde di:
«Actuación 1. Electrodomésticos subvencionables.
Na seguinte táboa establécese a axuda máxima por electrodoméstico en función da
súa tipoloxía. Un beneficiario só poderá recibir axuda pola substitución dun único electro
doméstico de cada unha das tipoloxías de equipamentos incluídos e cun máximo de dous
electrodomésticos por beneficiario.
Axuda máxima (€/electrodoméstico)
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Electrodomésticos subvencionables

Consumidor
xeral

Consumidor
vulnerable

Consumidor
vulnerable
severo

150

300

450

100

200

300

100

200

300

Frigorífico e frigorífico-conxelador con clasificación enerxética
A+++
Conxelador con clasificación enerxética A+++
Lavadora A+++
Lavalouza A+++
Placa de indución total

A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25 % do prezo do electrodomés
tico para un consumidor xeral, do 50 % para consumidores vulnerables e do 75 % para
consumidores vulnerables severos».
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Debe dicir:
«Actuación 1. Electrodomésticos subvencionables.
Na seguinte táboa establécese a axuda máxima por electrodoméstico en función da
súa tipoloxía. Un beneficiario só poderá recibir axuda pola substitución dun único electro
doméstico de cada unha das tipoloxías de equipamentos incluídos e cun máximo de dous
electrodomésticos por beneficiario.
Axuda máxima (€/electrodoméstico)
Electrodomésticos subvencionables

Consumidor
xeral

Consumidor
vulnerable

Consumidor
vulnerable
severo

150

300

450

100

200

300

100

200

300

Frigorífico e frigorífico-conxelador con clasificación enerxética
A+++
Conxelador con clasificación enerxética A+++
Lavadora A+++
Lavalouza A+++
Placa de indución total
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A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25 % do prezo do electrodomés
tico para un consumidor xeral, do 50 % para consumidores vulnerables e do 75 % para
consumidores vulnerables severos».
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