
Información Orde de axudas
PERMISOS DE CONDUCIR

Clases B e C



A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude,

Participación e Voluntariado, coa finalidade de mellorar a autonomía,

mobilidade e empregabilidade da xente moza, pon enmarcha unha nova liña

de axudas para conseguir os carnés de conducir de clase B e C

761.780,39 €
ORZAMENTO TOTAL

MELLORADA EMPREGABILIDADE
DOSMOZOS E MOZAS



O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma
persoa solicite axuda para a obtención de ambos os permisos

400 € 650 €

PARA A OBTENCIÓN
DO PERMISO DE CONDUCIÓN

DE CLASE B

PARA A OBTENCIÓN
DO PERMISO DE CONDUCIÓN

DE CLASE C

CONTÍADAAXUDA



REQUISITOS PARAOPTAR
A ESTAS AXUDAS

As persoas que opten a estas axudas deberán ter feitos os 18 anos,
sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C.

Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha
antigüidade mínima dun ano, na data de presentación da solicitude.

Estar inscritas no SNGX (Sistema Nacional de Garantía Xuvenil) e
figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, na data de presentación da solicitude. Máis de 44.000 mozos e
mozas son beneficiarios actualmente do SNGX

Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma
de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/s
permiso/s para o/s cales se solicita a axuda con data de expedición
entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude.



COMO PRESENTAR
A SOLICITUDE

CANDO?

ONDE?

QUE?

Desde o día seguinte ao da publicación da orde no DOG ata o día 31 de
xullo de 2020, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do
crédito dispoñible.

Preferiblemente por sede electrónica.
www.sedeelectronica.gal

• Xunto coa solicitude, anexar copia do permiso de condución clase
B e/ou clase C, expedido a partir do 1 de xaneiro de 2020, de telo xa na
data da solicitude.

• Xustificante que acredite estar matriculado/a nunha autoescola
no momento de presentar a solicitude, no caso de non estar xa en
posesión do/s permiso/s. O xustificante deberá indicar a modalidade
de permiso/s de condución obxecto da matrícula.



CONCESIÓN DAS AXUDAS

Concederase a axuda a todas as persoas solicitantes que reúnan os requisitos
sinalados ata esgotar o crédito dispoñible. No momento en que se esgote o
crédito, publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web
xuventude.xunta.es. A partir dese momento non se admitirán novas solicitudes.

ANTICIPO
Faránselles anticipos de
pagamento do 80% ás
persoas que, unha vez
notificada a resolución de
concesión da axuda, o
soliciten expresamente.



OBRIGAS DAS PERSOAS
BENEFICIARAS DAS AXUDAS

OBTER PERMISO
As persoas beneficiarias da axuda

teñen a obriga de obter o permiso de
condución obxecto dela entre o

01/01/2020 e o 15/10/2020

COPIADO PERMISO
Achegarase a copia do permiso de

condución ou da autorización temporal
para conducir expedida pola Dirección

Xeral de Tráfico

DATA LÍMITE
A xustificación da axuda

presentarase con data límite do
20 de outubro de 2020

Unha vez recibida e
comprobada a documentación
xustificativa, procederase ao

pagamento da axuda
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