
TRANSICIÓN A UNHA MOBILIDADE EFICIENTE 2022  - IN421U

Prazo de solicitude: ata o 30/09/2022 ou ata esgotar fondos.
En dades colaboradoras: ata o 15/09/2022 IN421T listaxe de entidades 

Adquisición de vehículos novos, de máximo 40.000 € (impostos incluídos).
a) Vehículos M1 (Turismos) cun valor de emisións iguais ou inferiores a 135 g CO2/km. 
Dúas categorías que recibirán diferente intensidade de axuda:
Tipo 1: emisións iguais ou inferiores a 120 g CO2/km
Tipo 2: emisións iguais ou inferiores a 135 g CO2/km
b) Vehículos N1 (Furgonetas) emisións  inferiores ou iguais a 120 g CO2/km de vehículos con MTMA < 2.500
kg, ou cunhas emisións inferiores ou iguais a 185 g CO2/km no caso de vehículos con MTMA ≥ 2.500 kg
Segundo a Base de datos do IDAE: h p://coches.idae.es/base-datos/marca-y-modelo

Beneficiarios
a) As persoas sicas con residencia habitual en Galicia: un único vehículo M1 ou N1.
b) As empresas legalmente cons tuídas e autónomos, con domicilio social ou algún centro de traballo en
Galicia: máximo dez vehículos.

Requisitos 
- Cer ficado de baixa defini va dun vehículo a achatarrar matriculado en España
- An güidade: Turismos: 10 anos - Furgonetas: 5 anos.
- Ao día no do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica e o
- Titularidade do vehículo, ou cónxuxe ou un familiar de primeiro grao, dende o 08/12/2021 ou antes
- Facturas e pago do 01/01 - 30/09/2022.

Con a da axuda

TIPO DE VEHÍCULO
AXUDA INEGA

(€)
AXUDA ADICIONAL FAMILIAS

NUMEROSAS (€)

DESCONTO 
CONCESIONARIO (antes de impostos)

(€)
TOTAL (€)(*)

Tipo 1 3.000 600 1.000 4.000/4.600

Tipo 2 2.000 400 1.000 3.000/3.400

Tipo 3 2.000 400 1.000 3.000/3.400

O pagamento da axuda realizarase directamente ao concesionario, descontada do prezo final 

Presentación de solicitudes ao través das en dades colaboradoras adheridas 
O solicitante ou representante legal deberá posuír DNI electrónico ou cer ficado dixital.

Documentación:
-   Autorización para a representación, anexo V.
-   Oferta do vehículo que se pretende adquirir.
-   Captura da Base de datos de Vehículos da páxina web do IDAE.
-   Fotocopia da Ficha Técnica (tarxeta ITV) do vehículo a achatarrar.
-   Permiso de circulación do vehículo a achatarrar.
-   Xus ficante de estar ao día no pagamento do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
-  Declaración de outorgamento de representación (Anexo V)
-  Autorización da persoa tular do vehículo que se vai a desmantelar (Anexo VII)



Unha vez presentada a solicitude e reservados os fondos, a axuda considerarase pre-concedida e poderase
proceder á compra e a presentar a solicitude de pagamento.

Solicitude de pagamento
- Anexo VI de solicitude de pagamento 
a) Facturas.
b) Documentación xus fica va do pagamento.
c) Ficha Técnica (tarxeta ITV) do vehículo adquirido.
d)  Permiso  de  Circulación  do  vehículo  adquirido  ou  Permiso  de  Circulación  Provisional  emi do  pola
Dirección Xeral de Tráfico.
e) Cer ficado acredita vo da baixa defini va do vehículo a achatarrar.

Máis información
Inega: 981 541 512 ou 981 541 537.


