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PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS  DAS SOLICITUDES ADMITIDAS, EXCLUÍDAS E 
REQUIRIDAS DO PROGRAMA "REENCONTROS NA TERRA" 2019    (Resolución do 29 de marzo de 

2019 da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº 74, do 16 de abril de 2019) 

  PAÍS : CUBA    

De acordo co disposto no artigo 10.5 da convocatoria publícase a relación provisional de solicitudes admitidas, excluídas e requiridas. As solicitudes admitidas 
levan a mención “COMPLETA” na columna EST_TRAM_WEB, as solicitudes incompletas levan a mención “REQUIRIR” e as excluídas aparecen coa mención 
"EXCLUÍDA". Na columna TEXTO_ PUBL_WEB_PROV aparecen os motivos de incumprimento, para os efectos de identificar os documentos que se requiren 
ou as causas de exclusión. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles (ata o 17/07/2019) co fin de achegar documentación/formular 
alegacións, para o que poderán utilizar o impreso de remisión de documentación/presentación de alegacións que se xunta. Transcorrido ese prazo sen que 
se emenden as causas de exclusión considerarase que desisten da súa petición e arquivarase segundo os termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. As persoas solicitantes poderán consultar o texto completo das bases  ao final 
desta páxina. 

 

APE NOM PAIS APE_CON NOM_CON ART_PUBL_WEB_PROV TEXTO_PUBL_WEB_PROV EST_ TRAM_WEB 

RAMOS GALAN 
MARIA DEL 
CARMEN 

CUBA         COMPLETA 

BAAMONDE 
LOMBARDERO 

JULIA CUBA     2.1.5 
Participou en programas de 
viaxes da Secretaria no ano 2013 

EXCLUIDA 

BAAMONDE 
LOMBARDERO 

MARIA DEL 
CARMEN 

CUBA LEON ACOSTA 
ROBERTO 
ELIADES 

2.1.5 
Participou en programas de 
viaxes da Secretaria no ano 2013 

EXCLUIDA 

RAMOS GALAN JULIO CUBA 
BALLESTER 
PALOMINO 

MIRTA 
BERNARDINA 

8.1.c 8.1.d 

Xustificar ingresos da súa 
acompañante e Libro de familia 
xustificación matrimonial ou 
parella de feito 

FALTA 
DOCUMENTACIÓN 
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Artigo 2.1.1 Ser emigrante galego/a. 

Artigo 2.1.2 Ter a nacionalidade española. 

Artigo 2.1.3 Residir en América de xeito continuado, como mínimo, durante os últimos 10 anos. 

Artigo 2.1.4 Ter cando menos 65 anos de idade, contados na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. 

Artigo 2.1.5 Non ter participado nos ultimos diez anos naturais en programas de viaxes a Galicia desta Secretaría Xeral ou do Estado español. 

Artigo 2.1.6 
Para ser beneficiario/a deste programa será necesario que poda valerse por si mesmo/a e non padecer trastornos  psicofísicos que alteren 
a normal convivencia e que estea en condicións de realizar unha viaxe de longa duración, circunstancias que deberán acreditarse 
mediante os correspondentes certificados médicos. 

Artigo 2.1.7 
Contar co consentimento de familiares de ata o cuarto grao de consanguinidade ou afinidade cos que podan residir durante a súa estancia 
en Galicia. 

Artigo 2.1.8 

Ter ingresos inferiores a dúas veces o importe das bases de cálculo da prestación económica por ancianidade do Ministerio de Traballo, 
Migracións e Seguridade Social do Estado español para o ano desta convocatoria, segundo o país de residencia. Se a persoa solicitante 
convive con outra ou outras persoas nunha mesma unidade económica familiar, a contía anterior virá determinada pola suma do límite 
máximo dos seus ingresos persoais máis o resultado de multiplicar o 70% desta cifra polo número de persoas que convivan menos unha. 

Artigo 2.2 
Poderán ser beneficiarias, como acompañantes, as persoas unidas por matrimonio, unión de feito ou relación análoga de afectividade ás 
persoas solicitantes do programa, sempre e cando cumpran os requisitos establecidos nos puntos 1.5 e 1.6 deste artigo e acheguen a 
documentación xustificativa. 

Art. 6 Solicitude segundo o modelo normalizado do anexo I. 

Artigo 8.1.a) Documentación acreditativa da identidade e nacionalidade da persoa solicitante. 

Artigo 8.1.b) 

Nos países en que exista a obriga de presentar declaración da renda das persoas físicas ou declaración similar, unha copia da última 
declaración presentada pola persoa solicitante e/ou os demais membros da súa unidade económica familiar. No caso de que estea exenta 
de realizala, unha xustificación oficial desta circunstancia e un certificado ou xustificante acreditativo dos ingresos, rendas ou pensións de 
calquera natureza que perciba a persoa solicitante e/ou os demais membros da súa unidade económica familiar. 

Artigo 8.1.c) 
Nos países en que non exista obriga de presentar declaración da renda das persoas físicas ou declaración similar, unha certificación ou un 
xustificante acreditativo dos ingresos, rendas ou pensións de calquera natureza que perciba a persoa solicitante e/ou os demais membros 
da súa unidade económica familiar. 

Artigo 8.1.d) 
Certificado médico, segundo o modelo incluído no anexo II, conforme a persoa solicitante é válida por si mesma e non padece trastornos 
psicofísicos que alteren a normal convivencia e está en condicións de realizar unha viaxe de longa duración. 

Artigo 8.1.e) 
Documento en que conste se a persoa solicitante é beneficiaria das prestacións económicas por ancianidade do Estado español. De non 
presentalo, entenderase que desiste da aplicación do criterio preferene de selección , sinalado no punto 2 do artigo 10. 
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Artigo 8.1.f) Unha fotografía recente, tamaño carné. 

Artigo 8.1.g) Anexo III do/a cónxuxe acompañante, se for o caso. 

Artigo 8.1.h) 
Consentimento, segundo o modelo do anexo V, asinado polos familiares de ata o cuarto grao de consanguinidade ou afinidade para que 
as persoas que así o indiquen na súa solicitude poidan residir con eles durante a súa estadía en Galicia, logo de rematar a convivencia no 
centro residencial dependente da Xunta de Galicia. 

Artigo 8.1.i) 
Certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular como residente no país de América que corresponda e documentación 
acreditativa do lugar e data de nacemento, no caso de que estes datos non estean especificados na documentación anterior. 

Artigo 8.1.j) 
Libro de familia, se procede. Na súa falta, presentarase a documentación xustificativa do matrimonio, da unión de feito ou relación análoga 
de afectividade e do nacemento do resto de membros da unidade económica familiar. 

Artigo 8.2.a) 
Documentación acreditativa da identidade da parella: pasaporte ou outro documento de identidade en que consten os seus datos persoais 
e a nacionalidade. 

Artigo 8.2.b) 
Certificado médico, segundo o modelo incluído no anexo IV, conforme a parella é válida por si mesma e non padece trastornos 
psicofísicos que alteren a normal convivencia e está en condicións de realizar unha viaxe de longa duración.  

Artigo 8.2.c) Unha fotografía recente da parella, tamaño carné. 

Artigo 8.2.d) Documentación acreditativa da residencia en América, do lugar e da data de nacemento da súa  parella. 

 


