
Para máis información 
sobre estas axudas podes 
consultar a seguinte páxina da 
Secretaría Xeral da Emigración 
ou escribir ao seguinte 
enderezo electrónico:

http://emigracion.xunta.es
retorno.emigracion@xunta.es

Gastos subvencionables
Os gastos de establecemento relacionados 
coa actividade tales como gastos 
de notaría e rexistro, cursos técnicos 
específicos; suscricións; cotas de 
participación en asociacións empresariais 
ou profesionais e gastos de colexiación; 
servizos de profesionais; de prevención 
e de seguridade; tributos; licenzas 
administrativas; gastos derivados da 
promoción e venda a través de Internet; 
seguros; arrendamento e limpeza de local, 
maquinaria, vehículos, e equipamentos 
informáticos; subministración de servizos 
imputables ao desenvolvemento da 
actividade xerados no período comprendido 
entre os tres meses anteriores á alta na 
Seguridade Social ou mutualidade do 
colexio profesional e a finalización do prazo 
de xustificación (31 de outubro de 2018).
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¿Cal é a nosa finalidade?
O noso obxectivo é apoiarte e axudarche 
a desenvolver a túa actividade tanto 
profesional como empresarial en Galicia 
establecéndote como traballador/a 
autónomo/a ou por conta propia, ou como 
socio/a traballador/a de sociedades laborais 
ou cooperativas de traballo asociado.

¿Quen pode ser 
beneficiario/a?
- Galegos/as nacidos/as en Galicia que, 

residindo fóra de España, retornen á 
Comunidade Autónoma galega.

- Cónxuxes ou persoas con unión análoga 
e os descendentes de galegos/as 
nacidos/as en Galicia ata o segundo 
grao de consanguinidade incluído.

- Beneficiarios/as das Bolsas Excelencia 
Mocidade Exterior (BEME), convocadas 
pola Secretaría Xeral da Emigración.

Requisitos que debes cumprir
Estar en posesión da nacionalidade 
española antes do retorno a España.

Non ter transcorrido máis de dous anos 
entre a data do retorno a España e a da 
alta na Seguridade Social ou Mutualidade 
do colexio profesional, e residir e exercer 
a túa actividade laboral ou profesional 
na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tipo e contía da axuda 
O importe será do 80% dos gastos 
subvencionables estimados no orzamento 
que a/o 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 socios/as 
traballadores/as 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/o solicitante sexa menor 
de 40 anos: 1.000 euros.

b)  Se a solicitante é muller: 1.000 euros.
c)  Se o centro de traballo (ou domicilio 

fiscal, no caso de carecer deste) está 
situado nun concello rural: 1.000 euros. 

E, ademais, precisas
Ser titular dun negocio ou explotación 
ou formar parte dunha sociedade civil 
ou comunidade de bens constituída 
previamente á presentación da 
solicitude e estar dado de alta na 
Seguridade Social ou mutualidade 
do colexio profesional nos dous anos 
desde o retorno a España e a data 
de presentación da solicitude.

Ou ser socios/as traballadores/as de 
sociedades laborais ou cooperativas 
de traballo asociado constituídas e 
inscritas no Rexistro Administrativo de 
Sociedades Laborais de Galicia ou no 
Rexistro de Cooperativas de Galicia, e 
que a afiliación da entidade e de cada un 
dos seus traballadores/as na Seguridade 
Social tivera lugar no período nos dous 
anos desde o retorno a España ata a 
data de presentación da solicitude.


