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Programa de axudas económicas 
individuais a galegos residentes no 
exterior 2010 
 

 

 

RESOLUCIÓN DO 16 DE FEBREIRO DE 2010 DA 

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN 

PUBLICADA NO DOG Nº 35 DE 22 DE FEBREIRO DE 

2010 
 
 

IMPORTANTE  
OO  PPRRAAZZOO  PPAARRAA  AA  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  

SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  RREEMMAATTAA  OO  DDÍÍAA  3311  DDEE  MMAARRZZOO  DDEE  
22001100  
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 Os/as emigrantes galegos/as residentes no exterior e os seus descendentes 
ata o segundo grao de consanguinidade, maiores de 18 anos, que posúan a 
nacionalidade española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O/a cónxuxe viúvo/a, a parella de feito ou relación análoga á conxugal e 
os/as fillos/as do/a falecido/a, sempre que non transcorreran dous anos 
desde o pasamento, para o suposto de “axudas por situación de 
dependencia ou enfermidade grave no seo da unidade familiar”. 

 O/a cónxuxe viúvo/a ou persoa coa que mantivese unha unión de feito ou 
relación análoga, pai, nai ou os/as orfo/as de emigrantes galegos 
residentes no exterior que posúan a nacionalidade española, que teñan 
desaparecido ou falecido como consecuencia da represión política 
realizada polas ditaduras militares na Arxentina, Chile e Uruguai. 

 O/A cónxuxe viúvo/a ou persoa coa que mantivese unha unión de feito ou 
relación análoga, ascendentes, descendentes ou colaterais ata o segundo 
grao, de emigrantes galegos residentes no exterior que posúan a 
nacionalidade española e que obtiveran a declaración de reparación e 
recoñecemento persoal conforme o artigo 4 da Lei 52/2007, do 26 de 
decembro pola que se recoñecen e amplían dereitos e establécense 
medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a 
guerra civil española e a ditadura.  

 
 

 

Achegas económicas individuais, de carácter social, extraordinarias e non 
periódicas, destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e 
atención sociosanitaria.  

¿Quen pode solicitar estas axudas? BENEFICIARIOS 

¿En que consisten? OBXECTO 

A efectos desta resolución, enténdese que terán esta condición todas 
aquelas persoas que:  

 naceran en Galicia,  

 ou tiveran a súa última veciñanza administrativa en 
Galicia, 

 ou ben sexan descendentes ata o segundo grao de 
consanguinidade dalgunha das persoas sinaladas 
anteriormente (fillos/as, netos/as) e se atopen 
vinculadas con calquera concello galego no censo 
electoral de residentes ausentes. Non se esixirá esta 
condición no caso de que o/a solicitante estea 
incapacitado/a legalmente e esta impida a súa 
inscrición no devandito censo.  
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 Acreditar a súa condición de beneficiario (ver ¿quen pode solicitar estas 
axudas?).  

 Carecer de rendas, ingresos ou patrimonio nas condicións establecidas no 
artigo 3.2  da Resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non pertencer a organizacións, comunidades ou institucións que polas súas 
regras ou estatutos estean obrigados a prestarlles asistencia. 

 

Deberá achegarse solicitude totalmente cumprimentada segundo o modelo 
que figura no Anexo II. A solicitude deberá ir acompañada da seguinte 
documentación: 
 

 Para os solicitantes que posúan o DNI español, autorización á Secretaría 
Xeral da Emigración para realizar a verificación telemática dos seus datos. 
No caso de non posuír DNI español, fotocopia do pasaporte español ou 
documento de identidade en que consten os datos persoais, e acreditación 

¿Cales son os requisitos para acceder a estas axudas? REQUISITOS 

¿Como se solicitan estas axudas? DOCUMENTACIÓN 

ENTENDESE POR RENDAS OU INGRESOS INSUFICIENTES: se as rendas 
ou ingresos anuais son iguais ou inferiores á base de cálculo da 
pensión asistencial por ancianidade establecida polo Estado español 
para o país de residencia e para o exercicio de 2010 (ver ANEXO 
VIII). No caso de que o interesado/a conviva con outra/s persoa/s 
nunha mesma unidade económica familiar, ao importe referido no 
punto anterior, se lle sumará o 70% da devandita contía multiplicada 
polo numero de conviventes menos un.  

 PATRIMONIO SUFICIENTE: 
 patrimonio mobiliario: bens mobles cun valor superior á base de 

cálculo da prestación económica por ancianidade en cómputo 
anual. 

 patrimonio inmobiliario: cando o valor patrimonial ou equivalente 
dos inmobles superen en 2,5 veces a base de cálculo da prestación 
económica por ancianidade en cómputo anual, agás a vivenda 
habitual.  

DEBERASE XUSTIFICAR A CONDICIÓN DE EMIGRANTE DE ORIXE GALEGA PRESENTANDO 
A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: 
Nacionalidade española: pasaporte español en vigor ou certificado de inscrición no 
Rexistro de Matrícula Consular coa dilixencia de inscrición. 
Orixe galega: documentos oficiais que acrediten un dos requisitos seguintes: 

 Para nados en Galicia : partida de nacemento,  
 Última veciñanza administrativa en España foi en Galicia: certificado de inscrición 

no padrón municipal ou outro documento acreditativo.  
 Para descendentes ata o segundo grao de consanguinidade: xustificación da 

descendencia dunha das persoas descritas anteriormente e inscrición no censo de 
electores residentes no exterior nun concello galego. 
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documental da condición de emigrante español/a de orixe galega. 
 Documento acreditativo da convivencia familiar, de ser o caso. 

 Libro de familia, se procede, ou documentación acreditativa de 
matrimonio, da unión de feito ou relación análoga e do nacemento do 
resto de membros da unidade familiar. As relacións maritais análogas ao 
matrimonio terán que acreditar que levan convivindo polo menos un ano. 

 Sentenza xudicial firme ou certificación rexistral, no caso de separación 
legal ou divorcio.  

 No suposto dos desaparecidos/as ou falecidos/as como consecuencia das 
ditaduras militares en Arxentina, Chile e Uruguai, declaración oficial de 
desaparición ou falecemento que xustifique que foi consecuencia da 
represión política. 

 No suposto de cónxuxes ou persoa ligada por análoga relación, 
ascendentes, descendentes ou colaterais ata o 2º grao de emigrantes que 
padeceron condenas e sancións por motivos políticos, ideolóxicos ou de 
crenza durante a guerra civil española e a ditadura presentarán 
Declaración de reparación e recoñecemento persoal establecida no art. 4º 
da Lei 52/2007, do 26 de decembro expedida polo Ministerio de Xustiza.  

 Última declaración da renda das persoas físicas ou similar, nos países nos 
que exista a obriga de presentala. No caso de non estar obrigado ou que no 
país non exista obriga de presentar dita declaración, xustificación oficial 
desta circunstancia e certificación ou xustificante acreditativo dos 
ingresos, rendas ou pensións de calquera natureza que perciba o/a 
solicitante e/ou os membros da unidade económica familiar. 

De non percibirse ingresos, declaración responsable do/a interesado/a de 
que ningún membro da unidade económica familiar percibe ingresos, 
rendas ou pensión de calquera natureza. 

 

 Certificado catastral ou documentación similar no que consten o valor 
patrimonial os bens inmobles, agás a vivenda habitual, dos que dispoñan os 
membros da unidade económica familiar. De non existir no país de 
residencia a posibilidade de expedición deste certificado, presentar unha 
declaración responsable na que conste o valor patrimonial os bens mobles 
e inmobles dos que 
dispón a unidade 
económica familiar.  

IMPORTANTE 

Entenderase como unidade económica familiar a integrada polo/a solicitante e, de 
ser o caso, o seu cónxuxe, parella de feito ou relación análoga, así como os/as 
fillos/as e parentes por consanguinidade, afinidade ou adopción ata o segundo grao 
sempre que convivan co/coa solicitante.  

A falsidade ou ocultación de datos na documentación 
presentada para a obtención da axuda comportará a 
exclusión do proceso de avaliación e, polo tanto, a 
imposibilidade de ser beneficiario destas axudas. Así 
mesmo, a falsidade ou ocultación da documentación 
será constitutivo de infraccións moi graves, segundo a 
Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia. 
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 Xustificante do custo mensual no caso de residir o/a solicitante nun centro 
asistencial ou similar. 

 Declaración responsable, asinada polo/a beneficiario/a da axuda, de estar 
ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da 
Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e de 
non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, 
coa administración pública de Galicia segundo o modelo do Anexo II.  

 Outros documentos xustificativos do estado de necesidade que 
fundamenten a solicitude de axuda, completen e faciliten a gradación do 
estado de 
necesidade
. 

 

IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non se atenderá ningunha 
solicitude presentada fóra de 
prazo, é dicir, despois do 31 de 
marzo de 2010. 

¿Cando e onde se pode presentar a solicitude? 

PRAZO 

As solicitudes deberán 
presentarse como último día 
o 31 de MARZO de 2010 

BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOOSS  ddaa  aaxxuuddaa  eenn  22000099::    
 
Aqueles solicitantes que foran beneficiarios dalgunha destas axudas 
no ano 2009 e non variaran as súas circunstancias persoais, 
familiares e patrimoniais, NON TERÁN QUE PRESENTAR a seguinte 
documentación:  
 

 Fotocopia do pasaporte español ou DNI e acreditación da súa 
condición de emigrante.  

 Documentación que acredite a convivencia familiar. 
 Libro de familia ou documentación xustificativa do 

matrimonio, unión de feito e nacemento do resto da familia. 
 Sentenza xudicial, no caso de divorcio ou separación legal. 
 Certificado catastral.  
 No suposto de axuda polo art. 2.3, declaración oficial de 

desaparición ou falecemento. 
 No suposto de axuda polo art. 2.4, declaración de reparación 

e recoñecemento persoal establecido no art. 4º da Lei 
52/2007, do 26 de decembro (Lei Memoria Histórica) 

 

NO SEU LUGAR DEBERÁN PRESENTAR O ANEXO III 
DA RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO. 
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Tamén poderá presentar a súa solicitude a través do Rexistro Telemático 
da Xunta de Galicia. Os/as interesados/as que así o desexen, poderán 
dirixirse ás entidades colaboradoras que se sinalan a continuación para a 
presentación telemática das súas solicitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rexistro da Secretaría Xeral da 
Emigración. Rúa Basquiños, 2.- 
15704 Santiago de Compostela (A 
Coruña)- España 

• Delegación da Xunta de Galicia en 
Bos Aires. Bartolomé Mitre 2550. 
Buenos Aires (Arxentina).  

• Delegación da Xunta de Galicia en 
Montevideo. c/ Maldonado 1045 
esquina Río Negro. Montevideo 
(Uruguai)- 

• Representacións diplomáticas ou 
oficinas consulares de España no 
estranxeiro. 

LUGAR 

A solicitude e a 
documentación 

complementaria, 
poden presentarse 

en calquera dos seguintes 
lugares: 

EN BRASIL 
 

Peña Galega da Casa de España de Río de Janeiro: Rúa Vitorio da Costa, nº 254, 
Humaitá, Río de Janeiro. 
Real Sociedad Española de Beneficencia de Salvador- Bahía: Avda. Sete de 
setembro, nº 4161, Barra, Salvador de Bahía. 
Sociedad Hispano Brasileña de Socorros Mutuos e Instrucción en Sao Paulo: Rúa 
Ouvidor Portugal, nº 541, Sao Paulo. 
Sociedad de Socorros Mutuos e Beneficente Rosalía de Castro en Santos: Rúa Dr. 
Cunha Moreira, nº 147, Santos 

 
EN CUBA 
 

Federación de Sociedades Gallegas en La Habana: Paseo de Martí, nº 458, e/San 
Rafael y San José. Palacio del Antiguo Centro Gallego de La Habana 

 
EN VENEZUELA 
 

Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas: Avda. Principal Maripérez con 
Avda. Andrés Bello, Caracas. 
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AXUDAS POR ATOPARSE A UNIDADE FAMILIAR EN SITUACIÓN DE 
PRECARIEDADE (ART. 4º) 

 
 Requisitos específicos: 

 Ter os 70 anos cumpridos 

 Ter ingresos por calquera concepto da unidade económica 
familiar inferiores ao 25% da base de cálculo da pensión 
asistencial por ancianidade establecida para o ano 2010. 

 Residir nun país Iberoamericano co que o Estado español non 
teña asinado convenios bilaterais en materia de Seguridade 
Social. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AXUDAS POR SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU ENFERMIDADE 
GRAVE DO SOLICITANTE (ART. 5º) 
 

 Requisitos específicos: o/a solicitante debe acreditar que se atopa nunha 

das seguintes situacións: 

 Dependencia que fagan necesarios coidados e asistencia de 
terceiros.  

 Padecer unha enfermidade grave e carecer da correspondente 
cobertura para o seu tratamento e atención médica.  

Supostos de axuda 

UNICAMENTE PODERÁN SOLICITAR AXUDA POR 
ESTE SUPOSTO OS RESIDENTES NALGÚN DOS 
SEGUINTES PAÍSES:  
→→→→ BOLIVIA  →→→→ COLOMBIA  →→→→ COSTA RICA 
→→→→ CUBA  →→→→ O SALVADOR  →→→→ GUATEMALA 
→→→→ HONDURAS →→→→ NICARAGUA  →→→→ PANAMÁ 
→→→→ REPÚBLICA DOMINICANA 
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 Documentación específica: 

 Documento oficial no que se acredite o recoñecemento da 
dependencia ou enfermidade grave emitido polo sistema público 
do país de residencia. Nos países onde non se expedisen, 
certificado médico normalizado do Anexo IV, e de ser o caso 
outros comprobantes do grao de dependencia de terceiros/as 
para a súa vida diaria. 

 
AXUDAS POR SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU ENFERMIDADE 

GRAVE NO SEO DA UNIDADE FAMILIAR (ART. 6º) 
 
 

 Requisitos específicos: Estar o/a cónxuxe ou persoa coa que mantivera 
unha unión de feito ou relación análoga, ou os/as fillos/as nunha das 
seguinte situacións:  

 Atoparse en situación de dependencia que faga necesarios 
coidados e asistencia de terceiros. 

 Padecer unha enfermidade grave e carecer da correspondente 
cobertura para o seu tratamento ou atención médica. 

 Documentación específica 

 Documento oficial no que se acredite o recoñecemento da 
dependencia ou enfermidade grave emitido polo sistema público 
do país de residencia. Nos países onde non se expedisen, 
certificado médico normalizado do Anexo IV, e de ser o caso 
outros comprobantes do grao de dependencia de terceiros/as 
para a súa vida diaria. 

 

 

 

 

 
AXUDAS POR INVALIDEZ OU ENFERMIDADE PERMANENTE (ART. 7º) 
 

 Requisitos específicos: 

 Ser maior de 18 anos e menor de 65.  

Poden ser beneficiarios/as destas axudas o/a cónxuxe viúvo/a, a 
parella de feito ou relación análoga e os/as fillos/as sempre que 

non transcorreran dous anos desde o falecemento. 

LEMBRAR 
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 Atoparse o/a solicitante nunha situación de invalidez ou 
enfermidade permanente que o/a incapacite para desenvolver 
calquera tipo de actividade laboral. 

 Documentación específica:  

 Documento oficial no que se acredite o recoñecemento da 
invalidez ou enfermidade permanente, emitido polo sistema 
público do país de residencia. Nos países nos que este 
documento non se expedise, certificado médico segundo modelo 
do Anexo V, realizado ou referendado polos servizos médicos 
dunha sociedade galega ou española. 

 
AXUDAS PARA A COBERTURA DE MEDICAMENTOS E 

TRATAMENTOS DE ENFERMIDADES CRÓNICAS OU GRAVES CANDO 
TEÑAN UN CUSTO ELEVADO (ART. 8º) 

 
 Requisitos específicos: 

 Ter cumpridos os 65 anos de idade. 

 Padecer unha enfermidade crónica ou grave que requira dunha 
medicación ou tratamento de custo elevado (superior ao 6% da 
base de cálculo da pensión asistencial por ancianidade 
establecida polo Estado Español para o país de residencia no 
exercicio de 2010 en cómputo mensual –ver Anexo VIII-) e careza 
da correspondente cobertura. 

 Documentación específica 

 Certificado médico segundo modelo normalizado do Anexo VI. 

 Xustificación dos gastos mensuais en medicamentos 
efectivamente aboados polo/a solicitante, no modelo 
normalizado do Anexo VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os certificados médicos de todos os 
supostos de axudas citados anteriormente 

deberán presentarse segundo o modelo 
establecido para cada un deles 

(Anexos IV, V, VI ou VII). 
 

SSEERRÁÁ  CCAAUUSSAA  DDEE  EEXXCCLLUUSSIIÓÓNN  
IINNMMEEDDIIAATTAA    

a presentación de certificados médicos 
distintos aos modelos establecidos na 

resolución de convocatoria das axudas. 

  
NNOOVVIIDDAADDEE  

22001100  
IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
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AXUDAS PARA AS MULLERES QUE SUFRAN VIOLENCIA DE XÉNERO 

(ART. 9º) 
 

 Requisitos específicos:  

 Ser maior de idade ou emancipada.  

 Sufrir unha situación de violencia de xénero acreditada.  

 Documentación específica: 

 Sentenza, orde xudicial de protección, informe do Ministerio 
Fiscal ou informe socioambiental emitido por organismo oficial.  

 
AXUDAS PARA PALIAR UNHA SITUACIÓN DE DESEMPREGO NA 

UNIDADE ECONÓMICA FAMILIAR (ART. 10º) 
 

 Requisitos específicos 

 Ser maior de 50 e menor de 65 anos 

 Os ingresos por calquera concepto da unidade económica 
familiar non poderán superar a metade da base de cálculo da 
pensión asistencial por ancianidade establecida polo Estado 
español para o exercicio de 2010 no país de residencia que 
poderá consultar no Anexo VIII. (Ver artigo 3.2.A da Resolución). 

 Documentación específica 

 Xustificantes da situación de desemprego, con indicación de se é 
subsidiado/a ou non, do/a cabeza de familia e do resto dos 
membros que compoñen a unidade familiar e que estean nesa 
situación. 

 

 

 

 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

No caso de que a solicitude non estivese debidamente 
cuberta ou non se achegase a documentación esixida, a 
Secretaría Xeral da Emigración, requirirá ao interesado/a 
para que no prazo máximo de 10 días hábiles, emende o 
erro, con indicación de que se así non o fixese, se entenderá 
por desistido da súa petición. 
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Entre 350 € e 900 €, para os países que teñan asinados convenios en materia 
de seguridade social co Estado Español e, entre 150 € e 500 €, para os países 
que non teñan asinados convenios en materia de seguridade, agás no caso das 
axudas por atoparse a unidade familiar en situación de precariedade onde non 
serán aplicables estes límites.  
 
Os importes das axudas estará en función da avaliación obtida na aplicación 
dos criterios establecidos no artigo 17º da resolución da convocatoria de 
axudas, dependendo do número de solicitudes, dos supostos de axuda, e da 
gravidade do caso polo que se solicita.  
 
Cando exista máis dun/dunha beneficiario/a na mesma unidade económica 
familiar, a contía das axudas será minorada nun 70%, agás no suposto de 
maior gravidade. No caso de sere o mesmo suposto, minorarase a de menor 
puntuación, e, de ser a mesma, a de menor idade.  
 
Cando o/a solicitante resida nun centro asistencial ou similar, a contía 
máxima da axuda non superará a diferenza entre o custo do centro e os 
ingresos acreditados polo/a solicitante. 

 

As resolucións, sempre motivadas, seranlles notificadas aos interesados/as. 
  
O prazo máximo para resolver será de seis meses, contados a partir da data de 
publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución pola que se establece e 
regula o programa de axudas económicas individuais para 2010. 
 
As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa, 
e contra elas cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o 
órgano que as ditou no prazo de 1 mes contado a partir do día seguinte ao da 
recepción da notificación, ou no prazo de 3 meses no caso de resolucións 
desestimadas por silencio administrativo. 
 
Tamén poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de 2 meses contados a partir 
do día seguinte á recepción da notificación, ou no prazo de 6 meses no caso 
de resolucións desestimadas por silencio administrativo. 
 
 
 

 

 

¿ANTE QUEN E 
COMO SE 
INTERPORÁ 
RECURSO? 

 Recurso de reposición ante o secretario xeral 
da emigración, non sendo necesario avogado 
nin procurador. 

Contía das axudas 

Resolución das axudas 

 Recurso contencioso-administrativo ante o 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 
(trátase dun recurso xudicial para o que se 
necesita avogado/a e procurador/a). 
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Concesión da 
axuda 

PROCEDEMENTO, TRAMITACIÓN E RESOLUCIÓN 

Notificada aos 
interesados  

10 días para 
emendar 

É correcta Non é correcta 

Avaliación da solicitude 

Resolución 

Favorable Denegatoria 

Recursos 

Requirimento 

Emendada Non emendada 

Desistimento 

Ata o día 31 de marzo de 2010 

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE 

- Reposición ante a Secretaría Xeral de 
Emigración 

- Contencioso-administrativo ante o 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

PRESENTA
CIÓN DA 
SOLICITUD
E 


