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Resolución do 12 de abril de 2010, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se aproban as bases reguladoras para a
concesión das axudas extraordinarias a
emigrantes galegos retornados e aos seus
familiares e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010.

Segundo o Decreto 82/2009, do 21 de abril, polo
que se establecen os centros directivos dependentes
da Presidencia da Xunta de Galicia, e o Decreto 325/2009, do 18 de xuño, de estrutura orgánica
dos órganos superiores dependentes da Presidencia
da Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral da Emigración configúrase como o órgano superior da Administración da Comunidade Autónoma ao cal lle
corresponden, 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 se deriven.
Así mesmo, a disposición adicional segunda do
Decreto 325/2009, do 18 de xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, desconcentra no secretario xeral da Emigración a competencia para a
aprobación das bases, a convocatoria e a resolución
das axudas e subvencións do seu respectivo ámbito
de competencia.
Para dar cumprimento aos obxectivos que ten
encomendados, esta secretaría xeral convoca unha
resolución de axudas económicas en favor de emigrantes retornados e dos seus familiares que ten por
finalidade axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia.
No marco desta resolución preténdese reforzar a
cobertura aos galegos retornados da terceira idade,
así como establecer ademais das axudas concedidas
con caracter xenérico outras destinadas a sufragar,
cos límites establecidos, os seguintes gastos derivados do retorno consistentes en: traslado de enxoval,
gastos da viaxe do retorno e tradución e legalización
de documentos.
Estas axudas fundaméntanse en feitos de urxente
atención, teñen carácter meramente paliativo e destínanse 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.
Polos ditos motivos e dada a súa excepcionalidade
por razóns de interese social, proponse un mecanismo de tramitación e resolución que, sen prexuízo da
obxectividade da concesión e das garantías na súa
aplicación, faciliten a cobertura, curso e 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 Galicia.
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Por todo o exposto e no exercicio das facultades
que me confire a disposición adicional segunda do
Decreto 325/2009, do 18 de xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, e de conformidade co
disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007,
na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, naqueles preceptos que sexan básicos, e
na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e na normativa que a
desenvolve, logo do informe da Asesoría Xurídica e
da Intervención Delegada deste órgano,
RESOLVO:
Artigo 1º.-Convocatoria e bases reguladoras.
1. Apróbanse as bases, que se inclúen como anexo
I, polas cales se rexerá a concesión das subvencións
da Secretaría Xeral da Emigración que teñen por
finalidade a concesión de axudas extraordinarias e
non periódicas dirixidas aos/ás emigrantes galegos/as retornados/as e aos seus familiares, para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Así mesmo, por medio desta resolución convócanse as devanditas axudas para o ano 2010.
Artigo 2º.-Prazo de presentación das solicitudes.
O prazo de presentación das solicitudes será desde a data de publicación desta resolución no Diario
Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2010.
Artigo 3º.-Desenvolvemento e aplicación.
O secretario xeral da Emigración poderá ditar
todas as resolucións que sexan precisas para o
desenvolvemento e aplicación desta convocatoria e
das súas bases reguladoras.
Artigo 4º.-Financiamento.
Para a concesión destas subvencións destinarase un
crédito de dous centos dez mil euros (210.0000 €)
correspondentes á aplicación orzamentaria
04.50.312C.480.0. Este importe poderá ser ampliado
nos casos establecidos no artigo 31.2º da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 30.2º do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o seu regulamento, en función das
maiores dispoñibilidades orzamentarias que se poidan producir na devandita aplicación.
Artigo 5º.-Réxime de recursos.
Contra esta resolución, que é definitiva en vía
administrativa, cabe interpoñer potestativamente
recurso de reposición ante o secretario xeral da Emigración, no prazo dun mes contado a partir do día
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seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
a partir do día seguinte ao da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 12 de abril de 2010.
J. Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral da Emigración
ANEXO I
Bases reguladoras para a concesión de axudas
extraordinarias a emigrantes galegos retornados e aos seus
familiares
Artigo 1º.-Obxecto e réxime das axudas.
1. As subvencións reguladas por estas bases teñen
por obxecto a concesión de axudas extraordinarias e
non periódicas dirixidas aos/ás emigrantes galegos/as retornados/as e aos seus familiares, para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia.
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cia sempre que, antes de emigrar, tivesen a súa última veciñanza administrativa en Galicia e así estivese acreditado no correspondente consulado de España, 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 afinidade en primeiro grao, ou por adopción e parentes consanguíneos
de ata o segundo grao, así como os viúvos/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.
2. Os/as anteditos/as beneficiarios/as deberán
acreditar estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno e ter a súa residencia actual en
Galicia.
Artigo 4º.-Requisitos dos/as beneficiarios/as.

Nestas bases reguladoras establécese unha axuda
para facer fronte de maneira xenérica á situación
derivada do retorno e outra axuda destinada especificamente para os seguintes gastos: traslado de enxoval, gastos da viaxe de retorno e tradución e legalización de documentos. Estas dúas axudas son compatibles entre si.

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

2. O procedemento de concesión destas axudas
tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva, de acordo co establecido no artigo 19.2º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e coas garantías previstas no artigo 31.4º da dita
lei, e con base no disposto no artigo 32 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.

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

Artigo 2º.-Compatibilidade con outras axudas.
1. O importe das axudas reguladas nestas bases en
ningún caso poderá ser de tal contía que, illada ou
en concorrencia con outras axudas e subvencións,
tanto de carácter privado como das distintas administracións ou calquera dos seus entes públicos e
privados, nacionais ou internacionais, supere o
100% do investimento subvencionable.
2. As axudas previstas nesta resolución serán
incompatibles con calquera outra das reguladas por
esta secretaría xeral para os mesmos conceptos subvencionables.
Artigo 3º.-Beneficiarios/as.
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as
seguintes persoas:
a) Os/as cidadáns/ás españois que tiveron o seu
lugar de residencia no estranxeiro e volveron a Gali-

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

No caso das persoas que accedan á nacionalidade
española, deberán acreditar que ese período de traballo sexa posterior a data de acceso á dita nacionalidade.
Quedarán eximidos deste requisito:
-As persoas que teñan 65 anos ou máis na data de
publicación desta resolución ou que cumpran 65
anos ao longo do ano da correspondente convocatoria.
-As persoas que teñan recoñecida unha discapacidade por un organismo público oficial español nun
grao igual ou superior ao 65 %.
c) Non ter transcorrido máis dun ano entre a data
do seu retorno a España e a da publicación desta
resolución.
d) Estar empadroado/a e ter residencia nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia.
e) Carecer de rendas ou ingresos suficientes, computando como tales todo tipo de rendas, incluso as
axudas, públicas ou privadas, de natureza semellante ás previstas nesta resolución.

6.072

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Entenderanse como rendas ou ingresos insuficientes os que non superen, en cómputo global, o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM)
mensual correspondente ao ano da convocatoria, e
relativos á renda per cápita da unidade familiar
entendida tal como se sinala no artigo 5º desta resolución.
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 rendementos netos das distintas contas bancarias e investimentos financeiros.
-Rendas do capital inmobiliario.-Inclúe os rendementos brutos dos bens inmobles arrendados, diferentes 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 correspondan, excepto as que se obteñan nun único pagamento que 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 financeira valorados polo seu importe, así como os depósitos bancarios ou a prazo, accións valores ou participacións en sociedades, participacións en fondos
ou plans de pensións ou de investimento ou calquera outra relación en que apareza en posición acredora dunha entidade financeira, sendo o valor para
computar destes efectos 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 resolución os/as beneficiarios/as de anteriores resolucións
da Secretaría Xeral da Emigración de axudas
extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as e aos seus familiares.
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3. Quedan excluídos/as das axudas desta resolución 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 5º desta resolución.
Artigo 5º.-Criterios de valoración.
A valoración das axudas efectuarase, conforme aos
criterios e a gradación que se establece a seguir:
1. Situación económica per cápita mensual da unidade familiar do/a solicitante ponderada consonte o
total de ingresos e de rendas percibidas e o número
de membros da unidade familiar, segundo o seguinte 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 consanguinidade ou adopción ata o segundo grao en liña
ascendente e descendente do/a solicitante, así como
os seus cónxuxes, ou parellas de feito, non separados legal ou de feito, sempre que convivan co/coa
solicitante.
Para estes efectos, só se computarán como membros da unidade familiar os que consten no mesmo
domicilio segundo os datos do Padrón Municipal ou
ben a certificación municipal de empadroamento e
convivencia, no caso de tela que achegar o/a solicitante, segundo o previsto no artigo 8º.1.4 desta resolución.
2. Número de fillos/as menores de 18 anos por
conta do/a solicitante: 1 punto por cada fillo ata o
terceiro incluído e 2 puntos máis por cada fillo/a a
partir do/a cuarto/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
dous puntos a valoración por persoa que se atope na
antedita situación.
4. Estado de saúde do/a solicitante ou dos membros da unidade familiar consonte a necesidade de
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tratamentos médicos continuados debidamente acreditados, 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.
6. Os/as solicitantes que teñan 65 anos ou máis na
data de solicitude e sempre que non sexan beneficiarios/as de ningún tipo de pensión nin de prestación periódica concedidas pola Administración estatal ou autonómica: 5 puntos.
7. De existir varios solicitantes que reúnen os
requisitos para poder ser beneficiarios/as integrados
dentro da mesma unidade familiar, tal e como se
recolle no artigo 5º.1, a puntuación obtida en base a
aplicación dos criterios de valoración establecidos
no presente artigo divídese entre o número de beneficiarios da axuda, tendo en conta que a puntuación
obtida por ter fillos a cargo menores de 18 anos
impútase ao cónxuxe ou parella de feito que ambos
manifesten expresamente mediante declaración por
escrito. De non facer declaración expresa ou de non
existir acordo, impútaselle á nai.
Artigo 6º.-Contía e pagamento das axudas.
1. As axudas de carácter xenérico para facer fronte á situación derivada do retorno previstas nestas
bases reguladoras pagaranse por unha soa vez, e o
seu importe establécese en función do número de
puntos que se obteña segundo os criterios recollidos
no artigo 5º, fixando para os efectos un valor en
euros por unidade de puntuación, o que determinará
a contía da axuda.
Non obstante o anterior, e para protexer a situación
daquelas persoas que se atopen nunha situación de
maior vulnerabilidade, con base no establecido no
artigo 5º puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 destas bases reguladoras, increméntase, a partir de 5 puntos, o valor
asignado á unidade de puntuación, do seguinte xeito:
Persoas que obteñan de 1 a 5 puntos inclusive:
250 € por punto.
Persoas que obteñan máis de 5 puntos: 350 € por
punto.
2. De existir varios/as solicitantes que reúnan os
requisitos para poder ser beneficiarios/as integrados/as dentro da mesma unidade familiar, constituída tal e como se recolle no artigo 5º.1, establécese
unha contía máxima da axuda por beneficiario/a de
1.500 €.
3. Establécese tamén unha axuda de pagamento
único para os seguintes gastos derivados do retorno,
tales como traslado de enxoval, gastos da viaxe de
retorno e tradución e legalización de documentos,
que poderán incrementar a contía das axudas previstas no punto 1.
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Poderán acceder a estas axudas as persoas que
reúnan todos os requisitos para poder ser beneficiarios segundo o artigo 4º, excepto o referido ao punto
4 e) rendas ou ingresos suficientes que poderán ser
beneficiarios/as sempre que non superen en 1,5
veces o IPREM mensual correspondente ao ano da
convocatoria.
A contía desta axuda, é variable en función do gasto xustificado, cun tope máximo que se pagará por
beneficiario de:
-Para persoas procedentes de Europa: 150 €.
-Para persoas procedentes de América e outros
países, excepto Europa: 400 €.
4. Pagamento.
As axudas concedidas para facer fronte de maneira xenérica á situación derivada do retorno aboáranse unha vez que se acredite que o/a solicitante reúne os requisitos exixidos para obter a condición de
beneficiario/a segundo o establecido nos artigos 3º e
4º destas bases reguladoras e polo importe correspondente en función dos criterios de valoración
establecidos no artigo 5º destas bases.
Para proceder ao pagamento das axudas previstas
para os gastos específicos derivados do retorno, tales
como traslado de enxoval, gastos da viaxe de retorno
e tradución e legalización de documentos, deberá
acreditarse que o gasto foi efectuado mediante a presentación de facturas e demais documentos de valor
probatorio equivalente no tráfico xurídico-mercantil
ou con eficacia administrativa a que se lle engadirá
a documentación acreditativa do seu pagamento.
Todos estes documentos deberán de presentarse en
orixinal, fotocopia compulsada ou formato electrónico admisible legalmente.
Os pagamentos en moeda estranxeira deben presentarse con fotocopias dos documentos bancarios
de cargo en que conste o cambio empregado.
Poderase aceptar a xustificación do pagamento
mediante recibín do provedor para gastos de escasa
contía por importes inferiores a 1.000 € sempre que
os ditos 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 satisfeita polo/a usuario/a.
Artigo 7º.-Solicitudes e lugar de presentación.
1. As solicitudes para participar no procedemento
de concesión das subvencións presentaranse na forma e prazo que se indiquen na correspondente resolución de convocatoria.
2. A solicitude deberá presentarse segundo o
modelo normalizado recollido no anexo II desta resolución xunto coa documentación relacionada no arti-
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go 8º destas bases reguladoras. Este modelo de solicitude tamén poderá obterse a través do portal da
Secretaría Xeral da Emigración no seguinte enderezo da internet (http://www.galiciaaberta.com/).
3. As solicitudes presentaranse, xunto co resto da
documentación, na Secretaría Xeral da Emigración
(rúa Basquiños nº 2, 15704 Santiago de Compostela), ou en 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.
Artigo 8º.-Documentación.
1. Xunto coa solicitude, presentada segundo o
modelo normalizado recollido no anexo II desta convocatoria de axudas, deberán achegar a seguinte
documentación en orixinal ou copia debidamente
compulsada:
1) DNI ou pasaporte en vigor do/a solicitante, no
caso de que este/a denegue a autorización á Secretaría Xeral da Emigración para que obteña de forma
directa os datos de carácter persoal que figuren no
DNI.
2) Documentos xustificativos da condición de galego/a determinada no artigo 3º.1 a) e, ademais, no
caso de alegar algunha relación de parentesco das
sinaladas no artigo 3º.1 b) destas bases reguladoras,
acreditación documental do vínculo do/a solicitante.
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 certificación
rexistral.

Nº 72 앫 Luns, 19 de abril de 2010
períodos computables para a concesión das prestacións 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, calquera outro documento oficial expedido polas autoridades deste ou destes país/países que permita acreditar 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
familiar, incluído o/a interesado/a, percibe ingresos
económicos e rendas de calquera natureza.
9) Declaración responsable do/a solicitante de que
ningún membro da unidade familiar, incluído el/ela
mesmo/a, ten outros bens, mobles ou inmobles, a
excepción 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 alegar enfermidade.
12) Certificado expedido polo órgano competente
en España que acredite o grao de discapacidade, no
caso de alegar tal circunstancia.

4) Certificación municipal emitida con posterioridade á data de entrada en vigor desta resolución que
acredite a alta do/a solicitante no Padrón do concello galego onde teña fixada a súa residencia e a convivencia dos membros da unidade familiar, no caso
de que o/a solicitante denegue a autorización á
Secretaría Xeral da Emigración para que poida
acceder aos datos do Padrón Municipal.

13) No caso de alegar ser vítima de violencia de
xénero, deberá acreditar tal situación por calquera
das seguintes formas:

5) Certificado de emigrante retornado, expedido
polas delegacións ou subdelegacións do Goberno.
Este documento será o que acredite o tempo traballado no exterior e a data de retorno a España.

b) Sentenza de calquera orde xurisdicional que
declare que a muller sufriu violencia en calquera
das modalides definidas nesta lei.

No caso de non poder achegar o certificado de
emigrante retornado considérase como data de retorno a que consta na baixa consular.
Para os/as solicitantes que retornen de países pertencentes ao Espazo Económico Europeo, de non
poder achegar o certificado de emigrante retornado
substituirase este pola certificación relativa aos

a) Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola
secretaria ou polo secretario xudicial da propia orde
de protección ou da medida cautelar.

c) Certificación e/ou informe dos servizos sociais
e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.
d) Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.
e) Informe do ministerio fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.
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f) Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social.
14) Declaración do conxunto de todas as axudas
solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade
polas distintas administracións públicas ou calquera
outro ente público ou privado competentes, incluída
na solicitude.
15) Declaración, que se inclúe na solicitude, en
que o/a solicitante presta o seu consentimento para
que a Secretaría Xeral da Emigración poida recadar
da Axencia Estatal da Administración Tributaria a
subministración directa e telemática da información
relativa aos ingresos, ás rendas e á situación patrimonial do/a solicitante, así como dos demais membros da unidade familiar.
16) Cando tamén se solicite axuda para atender os
gastos establecidos no artigo 6º.3 desta resolución,
deberán presentar documentación acreditativa de
que os ditos gastos xa foron efectuados mediante a
presentación de facturas e demais documentos de
valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mercantil ou con eficacia administrativa aos que se lle
engadirá a documentación acreditativa do seu pagamento. Todos estes documentos deberán de presentarse en orixinal, fotocopia compulsada, ou formato
electrónico admisible legalmente.
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
Galicia, que impiden obter a condición de beneficiario/a das subvencións reguladas por esta lei, que se
inclúe na solicitude da resolución desta convocatoria 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 convocatoria de axudas.
2. A Secretaría Xeral da Emigración poderá requirir calquera outra documentación ou dato adicional
que considere necesario para completar o expediente ou para unha mellor valoración deste.
3. 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.
4. A Secretaría Xeral da Emigración poderá solicitar dos servizos sociais comunitarios do concello
onde tivera 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 ter un maior e adecuado coñecemento das devanditas situacións.
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Os ditos servizos sociais poderán remitir este
informe xunto coa solicitude e o resto da documentación necesaria para a súa valoración, sen mediar
solicitude previa da secretaría xeral, cando o/a solicitante utilice estes servizos como apoio para a tramitación 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 da Emigración, se é o
caso, así como a calquera outra actuación, sexa de
comprobación e control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos como estatais, para o que se achegará canta información sexa requirida no exercicio das
actuacións anteriores.
b) Comunicarlle á Secretaría Xeral da Emigración
a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos
ou recursos que financien as actividades subvencionadas, 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 xustificación 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 responsable de estar ao día do cumprimento das obrigas tributarias, da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración 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.
1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación das bases reguladoras. Para os
efectos do previsto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia, a presentación da solicitude de concesión da subvención comportará a autorización do/a solicitante para que a
Secretaría Xeral da Emigración obteña de forma
directa os datos de carácter persoal que figuren no
DNI do/a solicitante e o acceso aos datos do Padrón
Municipal do concello onde figure inscrito/a referidos á alta e ás persoas que figuren inscritas no mesmo domicilio.
Non obstante, o/a solicitante poderán denegar
expresamente o consentimento, facéndoo constar
expresamente no formulario de solicitude, debendo
presentar entón o DNI e a certificación municipal,
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documentos os que se fai referencia no artigo 8º puntos 1.1) e 1.4).
Igualmente, de conformidade co mesmo artigo 20.3º da Lei 9/2007, se o/a solicitante indica que
certa documentación que sexa necesaria neste procedemento xa figura no poder da Administración, a
presentación da solicitude implica a autorización ao
órgano instrutor para acceder a ela. Para estes efectos, a documentación debe manterse vixente e identificarse no formulario de solicitude o procedemento
administrativo para o que foi presentada.
En calquera caso, nos supostos de imposibilidade
material de obter o documento, o órgano instrutor
poderá requirirlle ao solicitante a presentación da
documentación ou, no seu defecto, a acreditación
por outros medios dos requisitos a que se refire o
documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.
2. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
de creación dos rexistros de axudas, subvencións e
convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así
como ás sancións impostas, no devandito rexistro,
feito que terá lugar agás nos supostos legalmente
establecidos, todo isto consonte o establecido na Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección
de datos de carácter persoal, e na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, pola que se regula a protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal
e familiar e á propia imaxe.
3. A Secretaría Xeral da Emigración velará polos
datos de carácter persoal que serán obxecto de tratamento, e para eses efectos procederase á súa
incorporación a un ficheiro que cumprirá as exixencias da Lei 15/1999, de protección de datos, adaptándose tanto as medidas de seguridade técnicas
como organizativas.
A finalidade da recollida e tratamento dos datos
persoais será estritamente a xestión e tramitación do
expediente correspondente e as que deriven da aplicación da Lei 4/2006, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.
Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros,
non entanto, a Secretaría Xeral da Emigración revelará ás autoridades públicas competentes os datos
persoais e calquera outra información que estea no
seu poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e sexa requirida, de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables ao caso.
Decláranse recoñecidos e poderán exercerse os
dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición por escrito e achegando identificación suficiente ao seguinte enderezo: Secretaría Xeral da
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Emigración, rúa Basquiños nº 2, 15704 Santiago de
Compostela.
Artigo 11º.-Órgano competente.
A Subdirección Xeral do Retorno e da Inmigración
é o órgano encargado da instrución do procedemento de concesión de subvención, e correspóndelle ao
secretario xeral da Emigración ditar a resolución de
concesión ou denegación da axuda.
Artigo 12º.-Instrución do procedemento.
1. De conformidade co establecido no artigo 71 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, se a solicitude non reúne algún dos
requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na
correspondente convocatoria requirirase o/a interesado/a para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos.
Neste requirimento farase indicación expresa de que,
se así non o fixese, se terá por desistido/a na súa petición, logo da correspondente resolución que será
ditada nos termos do artigo 42 da citada Lei 30/1992.
2. Os expedientes que non cumpran as exixencias
contidas nestas bases ou na normativa de aplicación,
ou que non conteñan a documentación necesaria,
quedarán á disposición do órgano instrutor para que
formule a proposta de resolución de inadmisión, en
que se indicarán as causas desta.
Artigo 13º.-Resolución e notificación.
1. Unha vez concluída a tramitación do expediente, o/a instrutor/a formulará a proposta de resolución, que se elevará ao secretario xeral da Emigración, quen, á vista da proposta, ditará a correspondente resolución, que deberá estar debidamente
motivada.
2. Segundo o previsto no artigo 24 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, todas as
resolucións serán notificadas de acordo co previsto
no artigo 58 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, e a notificación practicarase conforme o establecido no seu artigo 59.
Artigo 14º.-Prazo de resolución.
Unha vez presentadas as solicitudes, estas serán
tramitadas e valoradas de acordo co procedemento
establecido nas bases reguladoras. O prazo máximo
para resolver será de 6 meses contado desde a presentación da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido o dito prazo sen que se ditasen as resolucións expresas, poderán entenderse desestimadas as solicitudes, de acordo co establecido nos artigos 1 e 2 da Lei 6/2001, do
29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de
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xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
Artigo 15º.-Modificación da resolución.
1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión da subvención e, en todo caso, a
obtención concorrente de subvencións ou axudas
outorgadas por outras administracións ou entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais,
poderá dar lugar á modificación da resolución de
concesión, segundo o artigo 35 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.
2. O acto polo que se acorde ou denegue a modificación da resolución será ditado polo secretario
xeral da Emigración, logo da instrución do correspondente expediente en que se lle dará audiencia ao
interesado.
Artigo 16º.-Réxime de recursos.
Contra as resolucións que se diten ao abeiro da
correspondente resolución de convocatoria, 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 contado 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-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
no prazo 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 17º.-Incumprimento, reintegro e sancións.
1. O incumprimento das obrigas contidas nestas
bases reguladoras, na convocatoria ou na demais
normativa aplicable, así como das condicións que,
se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros
de demora endebedados desde o momento en que se
efectúe o pagamento nos casos sinalados no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia. De acordo co artigo 14.1º n) da
Lei 9/2007, os criterios de graduación dos posibles
incumprimentos para determinar a cantidade que se
minorará ou reintegrará serán os seguintes:
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lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o
caso, ao reintegro da totalidade da axuda concedida.
-Calquera outro incumprimento considerarase
incumprimento parcial dos fins para os que se concedeu a axuda da realización dos gastos subvencionables ou da obriga de xustificación, e dará lugar á
perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao
reintegro na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificada.
2. Para facer efectiva a devolución a que se refire
o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no
título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
3. Aos/ás beneficiarios/as das subvencións reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de
infracións e sancións previsto no título II da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 18º.-Publicidade.
Dada a natureza das axudas contempladas nesta
resolución e de acordo co disposto no artigo 15.2º d)
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, exceptuase á Secretaría Xeral da Emigración da publicación das subvencións concedidas ao
abeiro desta resolución.
Artigo 19º.-Información aos interesados.
Sobre este procedemento administrativo, poderase
obter documentación normalizada ou información
adicional na Secretaría Xeral da Emigración, a través 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, e
as bases reguladoras da convocatoria.
b) Así mesmo, poderá obterse información xeral deste procedemento na Guía do cidadán situada na páxina web da Xunta de Galicia (http://www.xunta.es/) e
no seguinte enderezo de correo electrónico:
axudas.inmigracion.retorno@xunta.es
Artigo 20º.-Remisión normativa.
Para todo o non previsto nestas bases será de aplicación a lexislación básica do Estado sobre subvencións (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 no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
seu regulamento e demais normativa de desenvolvemento que resulte de aplicación.
Santiago de Compostela, 12 de abril de 2010.

-O incumprimento total dos fins para os que se
concede a subvención, da realización dos gastos
subvencionables ou da obriga de xustificación, dará

J. Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral da Emigración
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ANEXO II

SECRETARIA XERAL DA EMIGRACIÓN
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AXUDAS EXTRAORDINARIAS A EMIGRANTES GALEGOS/AS
RETORNADOS/AS E AOS SEUS FAMILIARES PARA O EXERCICIO 2010

DOCUMENTO

SOLICITUDE

PR905A

1.-DATOS DO/A SOLICITANTE
NOME E APELIDOS

DNI / PASAPORTE

PROVINCIA

ENDEREZO

LOCALIDADE

FAX

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

2.- TIPO DE SOLICITANTE (marcar cun "X" onde corresponda)
EMIGRANTE NATURAL DE GALICIA
FAMILIAR DE EMIGRANTE NATURAL DE GALICIA. INDICAR PARENTESCO

3.-AXUDAS DO ARTIGO 6.2º SOLICITADAS
TIPO DE AXUDA SOLICITADA

IMPORTE EN EUROS

GASTOS DE VIAXE ..............................................................................................................................................................
TRASLADO DE ENXOVAL ..................................................................................................................................................
TRADUCIÓN E LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ................................................................................................

4.- DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (*)
APELIDOS E NOME

IDADE

PARENTESCO CO/COA SOLICITANTE

SOLICITANTE

OUTROS/AS
COMPOÑENTES
DA UNIDADE
FAMILIAR

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

5.- DATOS ECONÓMICOS DA UNIDADE FAMILIAR
PARENTESCO
CO/COA
SOLICITANTE

APELIDOS E NOME
SOLICITANTE

INMOBLES

1

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

CONTÍA TOTAL
DE INGRESOS

OUTROS/AS
COMPOÑENTES
DA UNIDADE
FAMILIAR

1

2

Recibo do imposto que os grave ou contrato de compravenda

Terán a consideración de ingresos e rendas os referidos no artigo 4.e)

6.-DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE POLAS
DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS OU CALQUERA OUTRO ENTE PÚBLICO OU PRIVADO 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

*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.
LEXISLACIÓN APLICABLE
(Para cubrir pola Administración)

Resolución do 12 abril de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias
a emigrantes galegos retornados e aos seus familiares e se procede á súa
convocatoria para o ano 2010.

NÚMERO DE EXPEDIENTE

RECIBIDO
________________
DATA DE ENTRADA
____ /____/______
DATA DE EFECTOS

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

REVISADO E CONFORME
____ /____/______
DATA DE SAÍDA
____ /____/______

,

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

de

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

CÓDIGO BANCO

NIF OU PASAPORTE

CÓDIGO SUCURSAL

NOME ENTIDADE BANCARIA

DÍXITO CONTROL

ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CÓDIGO DA CONTA

LOCALIDADE

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

de

de

SINATURA E SELO DA ENTIDADE BANCARIA

8.-DECLARACIÓNS E AUTORIZACIÓNS
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE que son certos os datos consignados nesta solicitude e acepto someterme ás normas da
convocatoria, facilitar a información e documentación que se solicita, de ser o caso, e permitir e facilitar a labor do persoal encargado de avaliar a
solicitude.
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.
SI

NON

TAMÉN autorizo a Secretaría Xeral da Emigración para que poida recadar da Axencia Estatal da Administración Tributaria información relativa
aos meus ingresos, rendas e situación patrimonial, así como dos demais membros da unidade familiar.
SI

NON

TAMÉN autorizo á Secretaría Xeral da Emigración de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de
identidade e a miña residencia, así coma das persoas que constan inscritas no meu domicilio, nos Sistemas de Verificación de Datos de Identidade
e Residencia do Ministerio de Administraciones Públicas
SI

NON
,

SINATURA DO/A SOLICITANTE

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

de

de
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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, NO CASO DE QUE SE ESTE/A DENEGUE A AUTORIZACIÓN A
SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN PARA QUE OBTEÑA DE FORMA DIRECTA OS DATOS QUE FIGURAN NO DNI.
DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A DAS AXUDAS SEGUNDO O ARTIGO 3. (DNI, LIBRO DE
FAMILIA, PARTIDA DE NACEMENTO, CERTIFICACIÓN CONSULAR, ETC.).
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.).
LIBRO DE FAMILIA DO/DA SOLICITANTE / CERTIFICADO DE MATRIMONIO / CERTIFICADO DO REXISTRO DE PARELLAS DE
FEITO DE GALICIA, DE SER O CASO.
CERTIFICACIÓN MUNICIPAL EMITIDA CON POSTERIORIDAD 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, NO CASO DE QUE O/A SOLICITANTE DENEGUE A AUTORIZACIÓN Á SECRETARÍA XERAL
DA EMIGRACIÓN PARA QUE POIDA ACCEDER AOS DATOS DO PADRÓN MUNICIPAL REFERIDOS A DATA DE INSCRICIÓN E
ÁS PERSOAS QUE FIGURAN INSCRITAS NO SEU DOMICILIO.
CERTIFICADO DE EMIGRANTE RETORNADO/A OU CERTIFICADO E301, DE SER O CASO.
BAIXA CONSULAR.
CERTIFICACIÓN DE VIDA LABORAL EXPEDIDA POLA TESOURARÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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.).
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).
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.
INFORME MÉDICO EXPEDIDO POLOS SERVIZOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESPAÑOIS, CASO DE ALEGAR ENFERMIDADE.
CERTIFICADO EXPEDIDO POLO ÓRGANO COMPETENTE EN ESPAÑA QUE ACREDITE O GRAO DE DISCAPACIDADE, CASO DE
ALEGAR TAL CIRCUNSTANCIA.
DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITE TER SIDO VÍTIMA DE VIOLENCIA DE XÉNERO, CASO DE ALEGAR TAL
CIRCUNSTANCIA.
DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS, PARA A MESMA FINALIDADE,
POLAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES, INCLUÍDA NESTE ANEXO.
DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DOS GASTOS PREVISTOS NO ARTIGO 6.2º DA RESOLUCIÓN.
FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, INCLUÍDA NESTE ANEXO.
DECLARACIÓN EN QUE O/A SOLICITANTE PRESTA O SEU CONSENTEMENTO PARA QUE A SECRETARÍA XERAL DA
EMIGRACIÓN POIDA RECADAR DA AXENCIA ESTATAL DA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INFORMACIÓN RELATIVA AOS
SEUS INGRESOS, RENDAS E SITUACIÓN PATRIMONIAL, ASÍ COMO DOS DEMAIS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR,
INCLUÍDA NESTE ANEXO.
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.
AUTORIZACIÓN Á SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN PARA QUE CONSULTE OS MEUS DATOS DE IDENTIDADE E
RESIDENCIA NOS SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDADE E RESIDENCIA DO MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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