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Nº REX. 
TELEMATICO

N º REX. 
ORDINARIO APELIDOS NOME

¿ACREDITA SER 
BENEFICIARIO DAS 

PRESTACIONS 
ECONOMICAS POR 

ANCIANIDADE?

ÚLTIMO ANO NO QUE 
PARTICIPOU EN 

PROGRAMAS DE VIAXES 
TRAS ATÁNTICOS DESTA 

SECRETARIA XERAL

APELIDOS DO 
CÓNXUXE

NOME DO 
CÓNXUXE COMPLETA/EXCLUÍDA

ARTIGO QUE 
INCUMPRE MOTIVO DE EXCLUSIÓN

73605 GUISANDE GOMEZ ANA MARIA NON COMPLETA

73606 PEREZ PIÑEIRO JOSE ANTONIO NON COMPLETA

73431 SOLLA PAZOS MANUEL CANDIDO NON 2000 EXCLUIDA 3.1.5
Participou en programas de viaxes 
trasatlánticos desta secretaría xeral 

73608 VAZQUEZ VARELA JESUS NON COMPLETA

Art. 3.1.7: Ter ingresos inferiores a 1,3 veces o importe das prestacións económicas por ancianidade do Estado español, fixado en 2009 para o país de residencia. Estes importes aparecen reflectidos no Anexo III desta resolución. Se o solicitante convive con outra ou outras persoas nunha mesma unidade económica familiar, a contía anterior virá determinada pola suma do límite máximo de ingresos persoais máis o resultado de multiplicar o 70 por cento da devandita cifra polo número de conviventes menos un.

Art. 8: O prazo de presentación de solicitudes para estes programas será dun mes contado desde o día seguinte ao da data de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

DESCRICIÓN DOS ARTIGOS 

Art. 71.1 da Lei 30/92 : Si la solicitud de iniciuación no reune los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos en su caso por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hociera, se le tendría por desistido de su petición,...

Art. 3.1.4: Ter sesenta ou máis anos de idade contados na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Art. 3.1.5: Levar polo menos 15 anos naturais sen participar en programas de viaxes transatlanticos desta secretaría xeral.

Art. 3.1.6:  Valerse por si mesmo, non padecer transtornos psicofísicos que alteren a normal convivencia e que estean en condicións de realizar unha viaxe de longa duración. 

PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS DE SOLICITUDES A DMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROGRAMA "VOLVER Á TERRA" 

(Resolución do 25 de maio de 2009 da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº 110 do 08-06-2009) 

De acordo co disposto no artigo 10º.1 da resolución  mencionada publicase a relación definitiva de admi tidos e excluídos, entendendo como solicitudes admi tidas aquelas que levan a mención “COMPLETA” na col umna ADMITIDA / EXCLUIDA. Todas as demais están def initivamente excluídas, 
sinalando o ARTIGO INCUMPRIDO e o MOTIVO DE EXCLUSI ÓN nas correspondentes columnas.


