CONCELLO DE GUNTIN (LUGO)

MARÍA JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUNTIN. LUGO.FAI SABER:

SOLICITUDES: polas entidades colaboradoras (concesionarios de vehículos).
PRAZO DE PRESENTACIÓN: de 17-01-2022 ata 30-09-2022
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES: adquisición de vehículos novos (con determinados requisitos de
emisións) entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro de 2022 con custo inferior ou igual a 40.000 €, IVE
incluído
1 persoa física só poderá adquirir 1 vehículo e un autónomo ou empresa ata 10 vehículos
Para acceder á subvención é imprescindible acreditar a baixa definitiva dun vehículo (no Rexistro de
Vehículos da Dirección Xeral de Tráfico antes do 9-12-2022) con unha antigüidade mínima de 10 anos os
vehículos e 5 anos as furgonetas e estar ao día no pagamento do imposto de vehículos de tracción
mecánica.
Contía máxima das axudas (€):
Tipo de proxecto
Axuda Inega
Axuda
adicional Desconto
total
familias numerosas concesionario
Tipo 1 turismos emisións 3.000,00
600,00
1.000,00
4.000,00/4.600,00
<= 120g CO2km
Tipo 2 turismos emisións 2.000,00
400,00
1.000,00
3.000,00/3.400,00
<=135g CO2km
Tipo 3 furgonetas
2.000,00
400,00
1.000,00
3.000,00/3.400,00
2.- Que o día 9 de novembro de 2021 saíu publicada no DOGA a convocatoria de axudas para
instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial
SOLICITUDES; por entidades colaboradoras.
PRAZO: dende: xeotremia e hidrotermia (15-12-2021; aerotermia (16-12-2021; biomasa e solar térmica
(17-12-2021. Ata: 02-01-2024
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES: Instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables,
en vivendas.
INTENSIDADE DA AXUDA no sector residencial
TECNOLOXÍA RENOVABLE
VALOR DA AXUDA MÁXIMO (€/vivenda)
Instalación solar térmica (segundo a potencia)
Entre 550 e 1.800
Aerotermia (aire-auga)
3.000
Geotérmia (circuito cerrado)
13.500
Geotérmia (circuito aberto)
9.000
Biomasa caldeiras
2500
Biomasa calefacción local
3.000
Adicional aos anteriores
Suelo radiante (excepto biomasa)
3.600
Radiadores baixa temperatura
1.830
Desmantelamento de instalacións existentes
480
Para calquera información contactar coa axente de emprego do Concello de luns a venres.
Guntín, na data da sinatura electrónica
A Alcaldesa,
María José Gómez Rodriguez.
Estrada de Santiago nº 12 27.211 Guntín – Lugo Telf. 982 320 001 Fax. 982 320
088
concellodeguntin@gmail.com
www.guntin.es
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1.- Que o día 9 de decembro de 2021 saíu publicada no DOGA a Resolución do 25 de novembro de
2021 as bases reguladoras de subvencións relativas para a adquisición de turismos e furgonetas de
transición a unha mobilidade eficiente

