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Resolución do 17 de abril de 2009, da
Secretaría Xeral de Emigración, pola que
se regulan axudas extraordinarias a emi-
grantes galegos retornados e aos seus
familiares para o exercicio 2009.

Segundo o Decreto 211/2005, do 3 de agosto, que
establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia,
o Decreto 231/2005, do 11 de agosto, polo que se
establecen os centros directivos dependentes da
Presidencia da Xunta de Galicia, e o Decre-
to 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgánica dos
órganos superiores dependentes da Presidencia da
Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral de Emigración
configúrase como o órgano superior da Administra-
ción da comunidade autónoma ao cal lle correspon-
den, entre outras, as competencias en materia de
política inmigratoria e de retorno en Galicia, así
como a xestión de todos os procedementos que desas
materias deriven.

Así mesmo, a disposición adicional segunda do
Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgá-
nica dos órganos superiores dependentes da Presi-
dencia da Xunta de Galicia desconcentra no secre-
tario xeral de Emigración a competencia para a
aprobación das bases, a convocatoria e a resolución
das axudas e subvencións do seu respectivo ámbito
de competencia.

Para darlle cumprimento aos obxectivos que ten
encomendados, esta secretaría xeral convoca unha
resolución de axudas económicas en favor de emi-
grantes retornados e os seus familiares que teñen
por obxecto a protección de situacións de carencia
que puidesen derivar do retorno.

No marco desta resolución preténdese reforzar a
cobertura ás persoas da terceira idade que se atopen
nunha especial situación de vulnerabilidade, así
como contar cun complemento das axudas concedi-
das para sufragar, cos límites establecidos, gastos
derivados do retorno consistentes en: traslado de
enxoval, gastos de viaxe do retorno e tradución e
legalización de documentos.

Estas axudas fundaméntanse en feitos de urxente
atención, teñen carácter meramente paliativo e des-
tínanse a facer fronte a aquelas causas sobrevidas
derivadas do retorno que, polas súas circunstancias,
requiren dunha atención perentoria na obtención de
recursos polos afectados, de tal xeito que alcancen a
complementar ou aliviar a carencia de recursos. Por
estes motivos e dada a súa excepcionalidade por
razóns de interese social e humanitario, proponse un
mecanismo de tramitación e resolución que, sen pre-
xuízo da obxectividade da concesión e das garantías
na súa aplicación, facilite a cobertura, o curso e a
resolución sobre as peticións que se formulen.

Todo isto de acordo co disposto no artigo 19.2º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

Por todo o exposto e no exercicio das facultades
que me confire a disposición adicional segunda do
Decreto 44/2006, do 2 de marzo,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta resolución ten por obxecto a concesión de
axudas extraordinarias e non periódicas dirixidas
aos/ás emigrantes galegos/as retornados/as e aos
seus familiares, para atender situacións de necesi-
dade ou precariedade económica derivadas do seu
retorno á Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º.-Orzamento.

A concesión das axudas previstas nesta resolución
de convocatoria faise con cargo á partida orzamentaria
04.50.312C.480.0 (código de proxecto 2006 00027)
que se inclúe nos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2009.

O importe que se destinará a este programa de
axudas será de douscentos mil euros (200.000 €),
queda condicionada a concesión destas axudas ao
dito límite orzamentario, de acordo co procedemen-
to establecido no artigo 19.2º da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

Non obstante, esa asignación orzamentaria poderá
ser incrementada de acordo coas dispoñibilidades
orzamentarias.

Artigo 3º.-Beneficiarios/as.

1. Poderán ser beneficiarios/as e solicitar estas
axudas:

a) Os/as cidadáns/ás españois que tiveron o seu
lugar de residencia no estranxeiro e volvesen a Gali-
cia sempre que, antes de emigrar, tivesen a súa últi-
ma veciñanza administrativa en Galicia e así estive-
se acreditado no correspondente consulado de Espa-
ña, así como os emigrantes naturais de Galicia que
tiveron o seu lugar de residencia no estranxeiro e
volveron á comunidade autónoma.

b) Os familiares das persoas indicadas na alínea
anterior unidos a estes por matrimonio ou que sexan
parella de feito, parentesco por consanguinidade ou
afinidade en primeiro grao, ou por adopción e paren-
tes consanguíneos de segundo grao, así como os viú-
vos/as ou orfos/as deses emigrantes.

Para os efectos do establecido neste punto, terá a
condición de parella de feito a que figure inscrita
como tal no correspondente Rexistro de Parellas de
Feito de Galicia regulado polo Decreto 248/2007, do
20 de decembro.

De existir varios/as solicitantes integrados/as den-
tro dos graos de parentesco sinalados neste punto
que convivan no mesmo domicilio, só un/unha
deles/as poderá ser beneficiario/a das axudas reflec-
tidas nesta resolución. Neste suposto, concederase a
axuda de maior contía e, no caso de ter o mesmo
importe, concederase tendo en conta a entrada da
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solicitude no Rexistro da Secretaría Xeral de Emi-
gración.

2. Os/as anteditos /as beneficiarios/as deberán
acreditar estar en posesión da nacionalidade espa-
ñola antes do retorno e ter a súa residencia actual en
Galicia.

Artigo 4º.-Requisitos.

1. Os requisitos exixidos para poder ser beneficia-
rios/as, que deben estar referidos ao momento da
solicitude, son os seguintes:

a) Ter residido legalmente no estranxeiro un míni-
mo de tres anos ininterrompidos inmediatamente
anteriores á data do seu retorno a España.

b) Ter traballado no exterior durante un período
mínimo dun ano.

No caso das persoas que obtivesen ou recuperasen
a nacionalidade española, deberán acreditar que ese
período de traballo sexa posterior á data de obten-
ción ou recuperación da dita nacionalidade.

-Quedarán eximidos deste requisito:

-Os/as solicitantes que teñan 65 anos ou máis na
data de publicación desta resolución ou que cum-
pran 65 anos ao longo do ano 2009.

-Os/as solicitantes que teñan recoñecida unha dis-
capacidade por un organismo público oficial español
nun grao igual ou superior ao 65%.

-Os/as solicitantes menores de 18 anos.

c) Non ter transcorrido máis dun ano entre a data
do seu retorno a España e a da publicación desta
resolución.

Os/as solicitantes que teñan 65 anos ou máis na
data de publicación desta resolución ou que cum-
pran 65 anos ao longo do ano 2009 quedan exentos
do cumprimento deste requisito, sempre que non
sexan beneficiarios/as de ningún tipo de pensión nin
de prestación periódica concedida pola Administra-
ción estatal ou autonómica.

d) Estar empadroado/a e ter residencia nun conce-
llo da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Carecer de rendas ou ingresos suficientes, com-
putando como tales todo tipo de rendas, incluso as
axudas, públicas ou privadas, de natureza semellan-
te ás previstas nesta resolución.

Entenderanse como rendas ou ingresos insuficien-
tes os que non superen, en cómputo global, o indica-
dor público de renda de efectos múltiples (IPREM),
fixado para o ano 2009 en 527,24 € mensuais, e
relativos á renda per cápita da unidade familiar
entendida tal como se sinala no artigo 5º desta reso-
lución.

Así mesmo, terán a consideración de rendas para os
efectos da percepción destas axudas, as seguintes:

-Rendementos do traballo.-Inclúe as rendas netas
do traballo por conta allea, bolsas e outras axudas
semellantes.

-Pensións e prestacións.-Inclúe os ingresos netos
de todo tipo de pensións e prestacións.

-Rendas do capital mobiliario.-Inclúe os rende-
mentos netos das distintas contas bancarias e inves-
timentos financeiros.

-Rendas do capital inmobiliario.-Inclúe os rende-
mentos brutos dos bens inmobles arrendados, dife-
rentes da vivenda habitual.

-Rendas de actividades económicas, profesionais,
empresariais ou agrarias.-Compútase como rendas o
rendemento neto reducido (ingresos menos gastos)
dos distintos tipos de actividades.

Para o cálculo das rendas, cando se perciban con
periodicidade superior á mensual, computaranse en
pro rata mensual sobre o período ao cal correspon-
dan, excepto as que se obteñan nun único pagamen-
tos, que se ratea o seu importe entre doce meses.

f) Carecer de bens mobles e/ou inmobles cuxo
valor supere o límite establecido no número 3 deste
artigo.

Para estes efectos só se computarán como bens
mobles o diñeiro en efectivo e os efectos mercantís
que non estean depositados nunha entidade finan-
ceira valorados polo seu importe, así como os depó-
sitos bancarios ou a prazo, accións, valores ou parti-
cipacións en sociedades, participacións en fondos
ou plans de pensións ou de investimento ou calque-
ra outra relación en que apareza en posición acredo-
ra dunha entidade financeira, o valor para computar
destes efectos será o que conste na correspondente
certificación bancaria.

Polo que respecta aos bens inmobles teranse en
conta todos, a excepción da vivenda habitual e o seu
valor será o que figure no recibo do imposto que os
grave ou no seu defecto, no contrato de compravenda.

2. Quedan excluídos/as das axudas desta convoca-
toria os/as beneficiarios/as de anteriores convocato-
rias da Secretaría Xeral de Emigración de axudas
extraordinarias a emigrantes galegos/as retorna-
dos/as e aos seus familiares.

3. Quedan excluídos/as das axudas desta convoca-
toria os/as solicitantes que teñan bens patrimoniais
(mobles e/ou inmobles), entendidos tal e como se
recolle neste artigo punto 1. f), cuxo valor supere o
límite de 15.000 € máis 5.000 € adicional por cada
membro da unidade familiar, entendida tal e como
se sinala no artigo 5 desta resolución.

Artigo 5º.-Criterios de adxudicación.

A adxudicación das axudas efectuarase, para os/as
solicitantes aos/ás cales se fai referencia no artigo
6.1º b), conforme os criterios e a gradación que se
establece a seguir:

1. Situación económica per cápita mensual da uni-
dade familiar do/a solicitante ponderada consonte o
total de ingresos e de rendas percibidas e o número
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de membros da unidade familiar, segundo o seguin-
te baremo:

a) Ingresos e rendas inferiores ao 50% do IPREM:
3 puntos.

b) Ingresos e rendas do 50% ao 80% do IPREM: 2
puntos.

c) Ingresos e rendas superiores ao 80% do IPREM
e ata o IPREM: 1 punto.

Entenderase como unidade familiar, en todo caso,
a integrada polo/a solicitante e o seu cónxuxe, ou
parella de feito, non separado legal ou de feito e, de
ser o caso, os/as fillos/as e parentes por consangui-
nidade ou adopción ata o segundo grao en liña
ascendente e descendente do/a solicitante, así como
os seus cónxuxes, ou parellas de feito, non separa-
dos legal ou de feito, sempre que convivan co/coa
solicitante.

Para estes efectos só se computarán como mem-
bros da unidade familiar os que consten na certifica-
ción municipal de empadroamento e convivencia
prevista no artigo 8º.1.4 desta resolución.

2. Número de fillos/as menores de 18 anos por
conta do/a solicitante: 2 puntos polo/a primeiro/a
fillo/a e un punto máis por cada fillo/a a partir do/a
primeiro/a.

3. Situación de discapacidade do/da solicitante
e/ou de membros da unidade familiar:

Discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior
ao 65%: 1 punto por persoa.

Discapacidade igual ou superior ao 65%: 2 puntos
por persoa.

No caso de que necesite axuda de 3ª persoa para
as actividades básicas da vida diaria, aumentarase
nun punto a valoración por persoa que se atope na
antedita situación.

4. Estado de saúde do/a solicitante ou dos mem-
bros da unidade familiar consonte a necesidade de
tratamentos médicos continuados debidamente acre-
ditados, sempre e cando non se tivese valorado no
número 3 deste artigo: 1 punto por persoa.

5. Solicitante ou membros da súa unidade familiar
que sexan vítimas da violencia de xénero: 2 puntos.

Artigo 6º.-Natureza e contía das axudas.

1. As axudas teñen carácter persoal, serán de
pagamento único, por unha soa vez, e o seu importe
establécese do seguinte xeito:

a) Para os/as solicitantes que teñan máis de 65 anos
ou que cumpran esta idade ao longo do ano 2009 sem-
pre que a renda per cápita da unidade familiar, enten-
dida tal como se sinala no artigo 4º.e) da resolución,
sexa inferior ou igual ao IPREM: 3.060 €.

b) Para os/as solicitantes menores de 65 anos a
contía será variable e establecerase en función dos

criterios recollidos no artigo 5º desta resolución, de
acordo co seguinte:

-Situación de especial necesidade valorada de 5
puntos en diante: 1.224 €.

-Situación de necesidade valorada de 1 a 4 pun-
tos: 969 €.

2. As contías establecidas no número 1 anterior
poderán incrementarse para sufragar gastos deriva-
dos do retorno consistentes en: traslado de enxoval,
gastos de viaxe do retorno e tradución e legalización
de documentos, ata:

-350 € nos supostos da alínea a).

-300 € nos supostos de especial necesidade, valo-
rada de 5 puntos en diante da alínea b).

-250 € nos supostos de necesidade valorada de 1 a
4 puntos da alínea b).

Artigo 7º.-Información, solicitude e prazo.

1. Sobre este procedemento administrativo podera-
se obter documentación normalizada ou información
adicional na Secretaría Xeral de Emigración, a tra-
vés dos seguintes medios:

a) Portal web oficial desta secretaría xeral
(http://www.galiciaaberta.com/), onde, ademais de
obter os modelos normalizados de solicitude, se
poderá descargar o texto íntegro desta resolución.

b) Así mesmo, poderá obterse información xeral
deste procedemento na Guía do cidadán situada na
páxina web da Xunta de Galicia (http://www.xun-
ta.es/).

2. As solicitudes dirixiranse á Secretaría Xeral de
Emigración, sita na rúa Os Basquiños nº 2, Santiago de
Compostela, e poderán presentarse por calquera das
formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Cando o/a solicitante estea incapacitado/a ou sexa
menor, formulará a solicitude no seu nome o seu
representante legal. En tal caso achegarase a docu-
mentación que acredite este extremo.

3. O prazo de presentación das solicitudes será
desde a data de publicación desta resolución no Dia-
rio Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2009.

Artigo 8º.-Documentación.

1. As solicitudes presentaranse segundo o modelo
oficial establecido como anexo a esta resolución ao
cal deberán xuntar a seguinte documentación en ori-
xinal ou copia debidamente compulsada:

1) DNI ou pasaporte en vigor do/a solicitante.

2) Documentos xustificativos da condición de gale-
go/a determinada no artigo 3.1º a) e, ademais, no
caso de alegar algunha relación de parentesco das
sinaladas no artigo 3.1.b) da resolución, acredita-
ción documental do vínculo do/a solicitante.
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3) Libro de familia do/a solicitante, se é o caso. No
seu defecto, achegarase certificado de matrimonio
ou certificación do Rexistro de Parellas de Feito de
Galicia. En caso de separación legal ou divorcio, ou
disolución dunha parella de feito, achegarase a
correspondente sentenza xudicial firme ou certifica-
ción rexistral.

4) Certificación municipal emitida con posteriori-
dade á data de entrada en vigor desta resolución que
acredite a alta do/a solicitante no padrón do conce-
llo galego onde teña fixada a súa residencia e a con-
vivencia dos membros da unidade familiar. No caso
de non poder achegar o certificado de convivencia,
acreditará o dito extremo mediante unha certifica-
ción na cal consten todos os membros que figuren
inscritos no mesmo domicilio.

5) Certificado de emigrante retornado, expedido
polas delegacións ou subdelegacións do Goberno.
Este documento será o que acredite o tempo traba-
llado no exterior e a data de retorno a España. No
caso de non poder achegar o certificado de emigran-
te retornado, considérase como data de retorno a que
consta na baixa consular.

Para os/as solicitantes que retornen de países per-
tencentes ao Espazo Económico Europeo, de non
poder achegar o certificado de emigrante retornado
substituirase este pola certificación relativa aos
períodos computables para a concesión das presta-
cións por desemprego (certificado E-301), se é o
caso.

6) Baixa consular do/a solicitante expedida polo
consulado do/dos país/países de procedencia. No
caso de non poder achegar a baixa consular, calque-
ra outro documento oficial expedido polas autorida-
des deste ou destes país/países que permita acredi-
tar fidedignamente o tempo de residencia nel.

7) Certificación de vida laboral expedida pola
Tesouraría Xeral da Seguridade Social, se é o caso.

8) Certificación ou xustificante acreditativo dos
ingresos económicos e rendas de calquera tipo do/a
solicitante e da súa unidade familiar entendida como
se sinala no artigo 5º. De non percibirse rendas ou
ingresos, achegarase declaración responsable do/a
solicitante de que ningún membro da unidade fami-
liar, incluído o/a interesado/a, percibe ingresos eco-
nómicos e rendas de calquera natureza.

9) Declaración responsable do/a solicitante de que
ningún membro da unidade familiar, incluído el/ela
mesmo, ten outros bens, mobles ou inmobles, a excep-
ción da vivenda habitual, e de telos, acreditación do
seu valor, tal e como se recolle no artigo 4º.1 f).

10) Cando o/a solicitante sexa o cónxuxe, parella
de feito, viúvo/a ou orfo/a do/a emigrante galego/a,
achegará, ademais, o correspondente certificado de
defunción expedido pola autoridade competente do
país onde se producise o falecemento.

11) Informe médico actualizado expedido polos
servizos públicos de saúde españois, no caso de ale-
gar enfermidade.

12) Certificado expedido polo órgano competente
en España que acredite o grao de discapacidade, no
caso de alegar tal circunstancia.

13) No caso de alegar ser vítima de violencia de
xénero, documento oficial que acredite tal situación
(sentenza xudicial, informe do Ministerio Fiscal).

14) Declaración do conxunto de todas as axudas
solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade
polas distintas administracións públicas competen-
tes, incluída na solicitude.

15) Declaración, que se inclúe na solicitude, en
que o/a solicitante presta o seu consentimento para
que a Secretaría Xeral de Emigración poida recadar
da Axencia Estatal da Administración Tributaria a
subministración directa e telemática da información
relativa aos ingresos, ás rendas e á situación patri-
monial do/a solicitante, así como dos demais mem-
bros da unidade familiar.

16) Cando tamén se solicite axuda para atender os
gastos establecidos no artigo 6º.2 desta resolución,
deberán presentar documentación acreditativa de
que eses gastos xa se efectuaron mediante facturas e
demais documentos de valor probatorio equivalente
no tráfico xurídico-mercantil ou con eficacia admi-
nistrativa pagados, en orixinais, fotocopia compulsa-
da ou formato electrónico admisible legalmente.

Para os efectos da súa consideración como subven-
cionable, considerarase efectivamente pagado o gas-
to cando se xustifique o pagamento mediante extrac-
tos ou certificacións bancarias debidamente identi-
ficados, selados e asinados polo beneficiario.

No suposto de facturas pagadas conxuntamente
con outras non referidas á axuda subvencionada, a
xustificación do pagamento débese realizar sempre
mediante a achega do correspondente extracto ban-
cario que irá acompañado dun dos seguintes docu-
mentos: relación emitida polo banco dos pagamentos
realizados, orde de pagamentos da empresa selada
polo banco ou xustificante do provedor.

As facturas en moeda estranxeira deben presentar-
se con fotocopias dos documentos bancarios de car-
go en que conste o cambio empregado.

Poderase aceptar a xustificación do pagamento
mediante xustificante do provedor para gastos de
escasa contía por importes inferiores a 1.000 euros,
sempre que eses gastos se efectúen no ámbito do
comercio retallista ou de empresas prestadoras de
servizos a usuarios finais, ou sexan unha práctica
común habitual no tráfico económico. No caso de
documentos administrativos, entederase pagado
sempre que conste nel a contía que debe ser satisfei-
ta polo/a usuario/a.

17) Declaración expresa de non estar incurso/a en
ningunha das circunstancias previstas no artigo 10
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
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Galicia, que impiden obter a condición de beneficia-
rio/a das subvencións reguladas por esta lei, que se
inclúe na solicitude da resolución desta convocato-
ria de axudas.

18) Declaración responsable de estar ao día no
cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade
Social e de non ter pendente de pagamento ningunha
débeda, por ningún concepto, coa Administración
pública da Comunidade Autónoma de Galicia, que
se inclúe na solicitude da resolución desta convoca-
toria de axudas.

19) Calquera outra documentación que a Secreta-
ría Xeral de Emigración considere necesaria para a
valoración e resolución da axuda.

2. Cando os documentos achegados ao expediente
polos/las solicitantes estean nun idioma distinto do
galego ou do castelán, deberase presentar tradución
deles para calquera destes idiomas.

3. A Secretaría Xeral de Emigración poderá solici-
tar dos servizos sociais comunitarios do concello
onde tivese fixada a residencia o/a solicitante, a
emisión dun informe social en que se reflicta a súa
situación familiar, sociolaboral e económica, co fin
de valorar a oportunidade da concesión da axuda
solicitada.

Os ditos servizos sociais poderán remitir este
informe xunto coa solicitude e o resto da documen-
tación necesaria para a súa valoración, sen mediar
solicitude previa da secretaría xeral, cando o/a soli-
citante utilice estes servizos como apoio para a tra-
mitación da axuda.

Artigo 9º.-Obrigas dos/das beneficiarios/as.

Son obrigas dos/as beneficiarios/as:

a) Someterse ás actuacións de comprobación que
efectuará a Secretaría Xeral de Emigración, se é o
caso, así como a calquera outra actuación, sexa de
comprobación e control financeiro, que poidan rea-
lizar os órganos de control competentes, tanto auto-
nómicos como estatais ou comunitarios, para o cal se
achegará canta información sexa requirida no exer-
cicio das actuacións anteriores.

b) Comunicarlle á Secretaría Xeral de Emigración
a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos
ou recursos que financien as actividades subvencio-
nadas, así como a modificación das circunstancias
que fundamentase a concesión da subvención. Esta
comunicación deberá efectuarse no momento en que
se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xusti-
ficación da aplicación dada aos fondos percibidos.
Segundo o disposto no artigo 11 do Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, deberá presentar unha declaración respon-
sable de estar ao día do cumprimento das obrigas tri-
butarias, da Seguridade Social e de non ter penden-
te de pagamento ningunha outra débeda coa Admi-
nistración pública da Comunidade Autónoma de
Galicia antes dos pagamentos.

c) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos
supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/ 2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

d) As demais obrigas previstas no artigo 11 da
antedita lei.

Artigo 10º.-Consentimentos e autorizacións.

Os/as solicitantes prestan o seu consentimento
para incluír, nos rexistros públicos de axudas, sub-
vencións e convenios e de sancións, creados nos
artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2006, os datos relativos ás axudas
recibidas, así como as sancións impostas.

Os datos referidos integrarán un ficheiro cuxo res-
ponsable será a Consellería de Economía e Facenda,
ante a cal se poderán exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición.

Salvo nos casos sinalados no artigo 9.4º do Decre-
to 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os
rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da
Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2006, a non autorización da obtención de datos
ou a súa publicidade poderá dar lugar á exclusión do
proceso de participación para obter a axuda ou sub-
vención ou, se procede, ao reintegro do importe con-
cedido.

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega, a Secretaría Xeral
de Emigración publicará na súa páxina web
www.galiciaaberta.com a relación dos/as beneficia-
rios/as e o importe das axudas concedidas, polo que,
a presentación da solicitude leva implícita a autori-
zación para o tratamento necesario dos datos dos/as
beneficiarios/as e da súa publicación na citada páxi-
na web. Así mesmo, a presentación da solicitude,
salvo declaración en contra, leva implícita a autori-
zación á Secretaría Xeral de Emigración para ceder
os datos dos/as beneficiarios/as a aqueles organis-
mos da Administración xeral do Estado con compe-
tencias similares na materia, co fin do exercicio das
funcións que lle son propias.

De conformidade co establecido no artigo 15 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, publicarase no Diario Oficial de Galicia a rela-
ción das subvencións concedidas de contía igual ou
superior a 3.000 euros, con indicación da norma
reguladora, beneficiario/a, crédito orzamentario,
contía e finalidade da subvención.

Artigo 11º.-Emenda da solicitude.

Se a solicitude non estivese debidamente cuberta
ou non se achega a documentación exixida, a Secre-
taría Xeral de Emigración requirirá o/a interesado/a
para que, no prazo máximo de dez días, emende a
falta ou achegue os documentos preceptivos, con
indicación de que, se así non o fixese, darase por
desistido da súa petición, de conformidade co dis-
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posto no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e
ditará resolución para o efecto.

Artigo 12º.-Resolución.

As solicitudes tramitadas ao abeiro desta resolu-
ción de convocatoria, unha vez constatada a situa-
ción de necesidade ou precariedade económica das
persoas solicitantes, de acordo co disposto no arti-
go 5º desta resolución, serán resoltas atendendo á
data da súa presentación.

Corresponderalle ao secretario xeral de Emigra-
ción a resolución destas axudas, dentro das dispoñi-
bilidades orzamentarias, no prazo máximo de 6
meses, contado desde a presentación da solicitude
no rexistro do órgano competente para a súa tramita-
ción. Transcorrido o dito prazo sen que se ditasen as
resolucións expresas, poderán entenderse desesti-
madas as solicitudes, de acordo co establecido no
artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecua-
ción da normativa da Comunidade Autónoma de
Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modifica-
ción da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión da subvención e, en todo caso, a obten-
ción concorrente de subvencións ou axudas outorga-
das por outras administracións ou entes públicos ou
privados poderán dar lugar á modificación da reso-
lución de concesión.

Artigo 13º.-Recursos.

Contra as resolucións que se diten, que poñen fin
á vía administrativa, poderán os/as interesados/as
interpoñer recurso potestativo de reposición ante o
mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes con-
tado a partir do día seguinte ao da recepción da
correspondente notificación, no caso de resolución
expresa; se non o fose, o prazo será de tres meses
contados a partir do día seguinte a aquel en que se
produza o acto presunto.

As ditas resolucións poderán ser impugnadas
directamente mediante recurso contencioso-admi-
nistrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no pra-
zo de dous meses contados a partir do día seguinte
ao da recepción da correspondente notificación, se a
resolución é expresa. Se non o fose, o prazo será de
seis meses contados a partir do día seguinte a aquel
en que se produza o acto presunto.

Artigo 14º.-Reintegro.

Procederá o reintegro das cantidades percibidas e
a exixencia do xuro de demora correspondente des-
de o momento do pagamento da subvención ata a
data en que se acorde a procedencia do reintegro, no
caso de obtención da subvención que falsee as con-
dicións requiridas para iso ou oculte aquelas que o

impedisen, segundo o disposto no artigo 33 a) da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

Artigo 15º.-Supostos excepcionais de retorno.

1. No suposto de situacións imprevistas nos países
de orixe que supoñan retornos excepcionais de gale-
gos/as no exterior a Galicia, a Secretaría Xeral de
Emigración poderá ditar unha resolución en que se
determinen os/as beneficiarios/as segundo o país ou
países de procedencia, sempre que estean incluídos
nos supostos previstos no artigo 3, e o prazo, se é o
caso, para poder solicitaren as axudas ao abeiro des-
te artigo.

2. Nestes casos concederase un anticipo do 50%
das axudas previstas no artigo 6, achegando xunto
coa solicitude, debidamente cuberta, prevista no
artigo 8.1, a documentación establecida nos puntos
1), 6), 8), 9), e 14) do número 1 do citado artigo 8.

O restante 50% achegarase logo da presentación e
verificación da documentación prevista no punto
seguinte.

3. O resto da documentación exixida, tal e como se
recolle no artigo 8, deberana presentar os/as benefi-
ciarios/as no prazo dun mes desde a notificación da
resolución da concesión da axuda.

4. De non achegar a dita documentación, iniciara-
se o procedemento de reintegro da axuda recibida tal
e como se prevé no artigo 14 desta resolución.

Artigo 16º.-Instrucións e aclaracións.

A Secretaría Xeral de Emigración poderá ditar as
instrucións e aclaracións precisas para o axeitado
desenvolvemento e cumprimento da presente resolu-
ción.

Artigo 17º.-Remisión normativa.

Para todo o non previsto nestas bases será de apli-
cación a lexislación básica do Estado sobre subven-
cións (Lei 38/2003, do 17 de novembro, e Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo); a Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia, e demais
normativa de desenvolvemento que resulte de apli-
cación.

Artigo 18º.-Recursos contra a presente resolución.

Contra esta resolución cabe interpoñer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante o mesmo órga-
no que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia, ou ser impugnada directamente median-
te recurso contencioso-administrativo perante a Sala
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses conta-
dos a partir do día seguinte ao da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2009.

Manuel Luis Rodríguez González
Secretario xeral de Emigración
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ANEXO

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEAXUDAS EXTRAORDINARIAS A EMIGRANTES GALEGOS/AS 
RETORNADOS/AS E AOS SEUS FAMILIARES PARA O EXERCICIO 2009 PR905A

SECRETARIA XERAL DE EMIGRACIÓN

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)

de, de

LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Resolución do 17 de abril de 2009, da Secretaría Xeral de Emigración, pola 
que se regulan axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e aos 
seus familiares para o exercicio 2009.

Secretario xeral de Emigración
Rúa dos Basquiños nº 2 - 15704 Santiago de Compostela

ENDEREZO

DNI / PASAPORTENOME E APELIDOS

1.-DATOS DO/A SOLICITANTE

CÓDIGO POSTAL FAX

PROVINCIA

LOCALIDADE TELÉFONO

 EMIGRANTE NATURAL DE GALICIA

 FAMILIAR DE EMIGRANTE NATURAL DE GALICIA. INDICAR PARENTESCO

3.-AXUDAS DO ARTIGO 6.2º SOLICITADAS

4.- DATOS DA UNIDADE FAMILIAR  (*)
APELIDOS E NOME IDADE PARENTESCO CO/COA SOLICITANTE

GASTOS DE VIAXE ..............................................................................................................................................................

OUTROS/AS
COMPOÑENTES
DA UNIDADE
FAMILIAR

(*) Deberán incluírse neste punto todos os membros da unidade familiar nos termos do artigo 5.1º.

6.- DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS, PARA A MESMA
FINALIDADE, POLAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES, REFERIDA AO/Á SOLICITANTE 

OU AOS MEMBROS DA SÚA UNIDADE FAMILIAR
SOLICITANTE DA AXUDA ORGANISMO COMPETENTE TIPO DE AXUDA DATA SOLICITUDE

OU CONCESIÓN*
IMPORTE

IMPORTE EN EUROSTIPO DE AXUDA SOLICITADA

TRASLADO DE ENXOVAL ..................................................................................................................................................

TRADUCIÓN E LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS  ................................................................................................

2.- TIPO DE SOLICITANTE (marcar cun "X" onde corresponda)

SOLICITANTE

5.- DATOS ECONÓMICOS DA UNIDADE FAMILIAR
APELIDOS E NOME PARENTESCO

CO/COA
SOLICITANTE

CONTÍA TOTAL
DE INGRESOS

TIPO DE INGRESOS/RENDAS 
(pensións, salarios...) 2

OUTROS/AS
COMPOÑENTES
DA UNIDADE
FAMILIAR

SOLICITANTE

INMOBLES 1 MOBLES
(certificacións bancarias)

1 Recibo do imposto que os grave ou contrato de compravenda  2  Terán a consideración de ingresos e rendas os referidos no artigo 4.e)

*Indíquese se foi concedida ou solicitada

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos persoais recollidos nesta solicitude serán incorporados a un ficheiro 
para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta 
secretaría como responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.
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CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITO DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA 

NOME  DA ENTIDADE BANCARIA ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL

TITULAR/ES DA CONTA BANCARIA NIF OU PASAPORTE

7.- FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 
DATOS DA CONTA DO/DA SOLICITANTE DA AXUDA

CERTIFICO:
Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao/á titular e número de conta.

SINATURA E  SELO DA ENTIDADE BANCARIA

de, de

9.- DECLARACIÓN XURADA
DECLARO BAIXO a MIÑA RESPONSABILIDADE que son certos os datos consignados nesta solicitude, que carezo de medios económicos ou son 
estes insuficientes para afrontar a situación de necesidade e acepto someterme ás normas da convocatoria, facilitar a información e documentación que 
se solicita, de ser o caso, e permitir e facilitar o labor do persoal encargado de avaliar a solicitude. 

DECLARO QUE lle presto expresamente o meu consentimento á Secretaría Xeral de Emigración para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º 
do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo 
que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta resolución no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos 
rexistros públicos referidos, con expresión da persoa beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente. 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE que non me atopo incurso/a en ningunha causa de prohibición para obter a condición de 
beneficiario/a, segundo o establecido no artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE que me atopo ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e que non 
teño pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. 

TAMÉN DECLARO QUE presto o meu consentimento para que a Secretaría Xeral de Emigración poida solicitar da Axencia Estatal da 
Administración Tributaria información relativa aos meus ingresos, rendas e situación patrimonial, así como dos demais membros da unidade familiar. 

SINATURA DO/DA SOLICITANTE

SI NON

de, de

Secretario xeral de Emigración
Rúa dos Basquiños nº 2 - 15704 Santiago de Compostela

SINATURA DO/DA SOLICITANTE

8.– CESIÓN DE DATOS Á ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

DECLARO QUE presto expresamente o meu consentimento para que a Secretaría Xeral de Emigración poida ceder os meus datos a aqueles 

organismos da Administración xeral do Estado con competencias similares na materia, co fin do exercicio das funcións que lle son propias.

de, de

SI NON
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En consecuencia, esta consellería, de conformida-
de co establecido no artigo 1 do Decreto 585/2005,
do 29 de decembro, polo que se establece a estrutu-
ra orgánica da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria, e por proposta da Dirección
Xeral de Ordenación e Innovación Educativa,

DISPÓN:

Primeiro.-Autorizar a posta en funcionamento do cen-
tro segundo os datos que figuran no anexo desta orde.

Polo Decreto 75/2009, do 4 de marzo (DOG do 14
de abril), créase o instituto de educación secundaria
de Ponteareas.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 14 de abril de 2009 pola que se
autoriza a posta en funcionamento dun ins-
tituto de educación secundaria no concello
de Ponteareas, provincia de Pontevedra.

10.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE (ORIXINAL OU COPIA COMPULSADA) 
(marcar cun "X" o que corresponda)

 DNI OU PASAPORTE EN VIGOR DO/DA SOLICITANTE.

ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DA RELACIÓN DE PARENTESCO DO/DA SOLICITANTE CO /A GALEGO/A DE ORIXE SEGUNDO 
O ARTIGO 3. 1 º B) (LIBRO DE FAMILIA, PARTIDA DE NACEMENTO, ETC.). 

DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A DAS AXUDAS SEGUNDO O ARTIGO 3. (DNI, LIBRO DE 
FAMILIA, PARTIDA DE NACEMENTO, CERTIFICACIÓN CONSULAR ETC.). 

CERTIFICACIÓN MUNICIPAL EMITIDA CON POSTERIORIDADE Á DATA DE ENTRADA EN VIGOR DA RESOLUCIÓN QUE 
ACREDITE A ALTA NO PADRÓN DO/DA SOLICITANTE NO CONCELLO GALEGO DE RESIDENCIA E A CONVIVENCIA DOS 
MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR. 

LIBRO DE FAMILIA DO/DA SOLICITANTE / CERTIFICADO DE MATRIMONIO / CERTIFICADO DO REXISTRO DE PARELLAS DE 
FEITO DE GALICIA, SE É O CASO. 

CERTIFICACIÓN DE VIDA LABORAL EXPEDIDA POLA TESOURARÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL.

 BAIXA CONSULAR.

 CERTIFICADO DE EMIGRANTE RETORNADO/A OU CERTIFICADO E301, DE SER O CASO.

SE O/A SOLICITANTE É O CÓNXUXE VIÚVO/A OU ORFO/A DO/DA EMIGRANTE, CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DO/DA 
EMIGRANTE EXPEDIDO POLA AUTORIDADE COMPETENTE DO PAÍS ONDE SE PRODUCISE O FALECEMENTO. 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS INGRESOS ECONÓMICOS  E RENDAS DO/DA SOLICITANTE E DA UNIDADE FAMILIAR 
ENTENDIDA COMO SE SINALA NO ARTIGO 5. 1 º (COPIAS DE NÓMINAS, DE CONCESIÓN DE PENSIÓNS, ETC.). 

CERTIFICADO EXPEDIDO POLO ÓRGANO COMPETENTE EN ESPAÑA QUE ACREDITE O GRAO DE DISCAPACIDADE, CASO DE 
ALEGAR TAL CIRCUNSTANCIA.

INFORME MÉDICO EXPEDIDO POLOS SERVIZOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESPAÑOIS, CASO DE ALEGAR ENFERMIDADE. 

DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS, PARA A MESMA FINALIDADE, 
POLAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES, INCLUÍDA NESTE ANEXO. 

 FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, INCLUÍDA NESTE ANEXO.

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DOS GASTOS PREVISTOS NO ARTIGO 6.2º DA RESOLUCIÓN.

DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITE TER SIDO VÍTIMA DE VIOLENCIA DE XÉNERO, CASO DE ALEGAR TAL 
CIRCUNSTANCIA.

DECLARACIÓN EN QUE O/A SOLICITANTE PRESTA O SEU CONSENTEMENTO PARA QUE A SECRETARÍA XERAL DE 
EMIGRACIÓN POIDA RECADAR DA AXENCIA ESTATAL DA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INFORMACIÓN RELATIVA AOS 
SEUS INGRESOS, RENDAS E SITUACIÓN PATRIMONIAL, ASI COMO DOS DEMAIS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR, 
INCLUÍDA NESTE ANEXO.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/DA SOLICITANTE DE QUE NINGÚN MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR, INCLUÍDO/A O/A 
INTERESADO/A PERCIBE INGRESOS ECONÓMICOS E RENDAS DE CALQUERA NATUREZA, DE SER O CASO. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/ DA SOLICITANTE DE QUE NINGÚN MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR, INCLUÍDO/A EL/
ELA MESMO, TEN OUTROS BENS, MOBLES OU INMOBLES, A EXCEPCIÓN DA VIVENDA HABITUAL, DE SER O CASO.

ACREDITACIÓN DO VALOR DOS BENS MOBLES E/OU INMOBLES, SE É O CASO (RECIBO DO IMPOSTO QUE OS GRAVE, 
CONTRATO DE COMPRA-VENDA, CERTIFICACIÓN BANCARIA). 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON ESTAR INCURSO/A EN NINGUNHA DAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 10 
DA LEI 9/2007, DO 13 DE XUÑO, DE SUBVENCIÓNS DE GALICIA, QUE IMPIDEN OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A DAS 
SUBVENCIÓNS REGULADAS POLA DITA LEI, INCLUÍDA NESTE ANEXO.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ATOPARSE AO DÍA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E FRONTE A 
SEGURIDADE SOCIAL E DE NON TER PENDENTE DE PAGAMENTO NINGUNHA OUTRA DÉBEDA COA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, INCLUÍDA NESTE ANEXO.

Secretario xeral de Emigración
Rúa dos Basquiños nº 2 - 15704 Santiago de Compostela


