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O prazo remata o  28 de Setembro de 2018 

AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE 
EMPRENDEDORA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DAS PERSOAS GALEGAS 
RETORNADAS E DOS SEUS DESCENDENTES  (PR937A) 

Finalidade / Obxectivo 
1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión, 
en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a 
actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos 
seus descendentes, subvencionando os gastos que supón o seu establecemento como persoas 
traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais 
ou cooperativas de traballo asociado. 
 
2. Así mesmo, ten por obxecto convocar as ditas subvencións para o ano 2018. 
 
3. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non 
competitiva, de acordo co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, ao non ser necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas, e 
concederanse a todas aquelas persoas solicitantes que reúnan os requisitos exixidos no artigo 3 
desta resolución. Así mesmo, quedará suxeito ao Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, 
do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de 
funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro); ao 
Regulamento (UE) núm. 717/2014 da Comisión, do 27 de xuño de 2014, relativo á aplicación dos 
artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da UE ás axudas de minimis no sector da pesca e 
da acuicultura (DOUE L190, do 28 de xuño) e ao Regulamento (UE) núm. 1408/2013, do 18 de 
decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión 
Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE L352, do 24 de decembro). 
 
Ao estar este réxime de axudas suxeito ao réxime de minimis, deberase garantir que, no caso de 
axudas a empresas, de recibir o beneficiario outras axudas baixo o réxime de minimis non se supera 
o límite de 200.000 euros nun período de tres exercicios fiscais; para as empresas do sector 
transporte de mercadorías por estrada, este límite redúcese a 100.000 euros. Para as empresas do 
sector da pesca as axudas de minimis totais que se concedan a unha mesma empresa non poderán 
superar os 30.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais. Para as empresas do 
sector agrícola, o límite de minimis redúcese a 15.000 euros durante calquera período de tres 
exercicios. 
 
4. A concesión destas axudas efectuarase atendendo en todo caso á data de presentación de cada 
unha das solicitudes con toda a documentación relacionada no artigo 9 e estará, en calquera caso, 
condicionada á existencia de crédito orzamentario. No caso de esgotamento do crédito establecido 
para esta subvención, a Secretaría Xeral da Emigración publicará esta circunstancia no DOG, o que 
comportará a inadmisión das solicitudes presentadas con posterioridade á data da dita publicación, 
sen prexuízo de que se poida incrementar o crédito orzamentario nos supostos previstos no artigo 
31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
 
5. Este procedemento habilitarase na Guía de procedementos e servizos co código PR937A. 
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Tipos de apoio 
Establécese un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia non 
competitiva. 

Beneficiarios potenciais 
Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, 
se establezan na Comunidade Autónoma galega: 
 
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia. 
 
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes das persoas galegas e 
nacidas en Galicia ata o segundo grao de consanguinidade incluído. 
 
3. As persoas beneficiarias das Bolsas Excelencia Mocidade Exterior convocadas pola Secretaría 
Xeral da Emigración. 
 
 Requisitos comúns. 
 
Todas as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos na data de presentación da 
solicitude: 
 
a) Acreditar a condición de persoa beneficiaria de acordo co disposto no artigo 3. 
b) Estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno a España. 
c) Non ter transcorrido máis de dous anos entre a data do seu retorno a España e a data de 
presentación da solicitude de axuda ao abeiro desta resolución. 
d) Residir e exercer a súa actividade laboral ou profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 
e) Non ter sido beneficiaria desta axuda para a mesma actividade ao abeiro de anteriores 
convocatorias. 
f) Non incorrer en ningunha das circunstancias e prohibicións para obter a condición de persoa 
beneficiaria de subvencións enumeradas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia. 
 
Requisitos específicos. 
 
Ademais dos requisitos comúns, as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos, 
segundo se trate de persoas traballadoras autónomas ou por conta propia ou socias traballadoras 
de sociedades laborais ou de cooperativas de traballo asociado. 
 
2.1. Persoas traballadoras autónomas ou por conta propia: 
 
a) Ser titular dun negocio ou explotación ou formar parte dunha sociedade civil ou comunidade de 
bens. Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de 
subvención. 
b) Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade do colexio 
profesional que corresponda no período ao cal se refire o número 1.c) e, en todo caso, con 
anterioridade á presentación da solicitude. 
 
2.2. Persoas socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado: 
 
a) As entidades deberán estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Administrativo de 
Sociedades Laborais de Galicia ou no Rexistro de Cooperativas de Galicia. 
b) Afiliación da entidade na Seguridade Social e de cada unha das súas persoas traballadoras no 
período a que se refire o número 1.c). 
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3. Quedan excluídas as persoas socias de sociedades mercantís e os autónomos colaboradores. 

Gastos subvencionables 
Serán gastos subvencionables os gastos de establecemento relacionados coa actividade, tales 
como gastos de notaría e rexistro, cursos técnicos específicos, subscricións, cotas de participación 
en asociacións empresariais ou profesionais e gastos de colexiación, servizos de profesionais 
(legais, asesoría, xestoría, consultoría, enxeñaría, arquitectura, auditoría...), servizo de prevención 
alleo do local e de seguridade, tributos, licenzas administrativas, gastos derivados do deseño, 
desenvolvemento, mantemento e soporte da páxina web e da pasarela de pagamento para a 
realización de vendas en liña, posicionamento web, publicidade e propaganda, primas de seguros, 
arrendamento e limpeza de local, arrendamento de maquinaria, arrendamento de vehículos, 
arrendamento e mantemento de equipamentos informáticos, e subministración de servizos 
imputables ao desenvolvemento da actividade (calefacción, gas, auga, electricidade, telefonía e 
internet...), xerados no período que comprende desde os tres meses anteriores á alta no réxime 
correspondente da Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional que corresponda ata a 
finalización do prazo de xustificación recollido nesta resolución. Quedan excluídos do ámbito de 
aplicación desta resolución os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou 
compensación e os impostos persoais sobre a renda. 
 
Para estes efectos, considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade 
á finalización do referido prazo de xustificación. 
 
En ningún caso son gastos subvencionables a fianza do alugamento, os avais bancarios, as cotas 
da Seguridade Social ou da mutualidade correspondente, os gastos de combustible de vehículos de 
motor e os gastos de representación. 
 

Contía das axudas 
1. O importe da subvención concedida será o 80 % dos gastos subvencionables estimados no 
orzamento presentado que correspondan á persoa solicitante en función da súa porcentaxe de 
participación, de ser o caso, ata unha contía máxima de 5.000 euros para o caso de persoas 
traballadoras autónomas ou por conta propia e de 7.000 euros para o caso de persoas socias 
traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado. 
 
O importe da subvención resultante do parágrafo anterior incrementarase no caso de concorrer as 
seguintes situacións e nos seguintes importes: 
 
a) Cando a persoa solicitante teña 39 anos ou menos: 1.000,00 euros. 
b) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000,00 euros. 
c) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado 
nun concello rural: 1.000,00 euros. 
 
Para estes efectos, enténdese por concello rural aquel que non conta con ningunha zona 
densamente poboada a nivel de parroquia (ZDP) segundo a clasificación publicada polo Instituto 
Galego de Estatística (https://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl). 
Para estes efectos considéranse concellos rurais todos os concellos galegos agás os seguintes: 
Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, 
Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo. 
 
2. A obtención desta axuda é compatible con outras para o mesmo fin sen que, en ningún caso o 
seu importe poida ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, 
axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade 
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Prazo de presentación de solicitudes 
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario electrónico 
normalizado que figura como anexo I desta resolución, dispoñible na sede electrónica da Xunta de 
Galicia https://sede.xunta.gal. 
 
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e 
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o 
formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 
 
Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación 
e sinatura admitidas pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e 
clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal.chave365). 
 
O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta 
resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 28 de setembro de 2018 

Referencia lexislativa 
Orde do 21 de marzo de 2018 (DOG Nº66 do 05/04/2018)- Bases e convocatoria. 

Información e tramitación en 
 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E 
XUSTIZA 
SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN 
S. X. DE XESTIÓN ECONÓMICO-AMINISTRATIVA E DO RETORNO 
SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE PROGRAMAS 
 
Praza de Mazarelos, 15  
15703  Santiago de Compostela  (Coruña, A)  
Teléfono: 981547271 / 981957162   
Fax: 981547296 
Email: retorno.emigracion@xunta.es  
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