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PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DAS SOLICITUDES COMPLETAS E EXCLUÍDAS DO 
PROGRAMA  "REENCONTROS NA TERRA"  ANO 2019    (Resolución do 29 de marzo de 2019, da 

Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº 74 do 16/04/2019)  

PAÍS : URUGUAI   Datas da viaxe: do 3 ao 16 de outubro de 2019 

De acordo co disposto no artigo 9.5 da orde da convocatoria, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas. Enténdense como admitidas 
aquelas solicitudes que levan a mención “COMPLETA” na columna ESTADO TRAMITACIÓN WEB e todas as demais están definitivamente excluídas, 
sinalando a base incumprida e o motivo de exclusión  nas columnas ART_PUB_WEB  e TEXTO_PUBL_WEB, respectivamente.  

 

APE NOM 
BENEFICI  

PEA 

ULTIMO ANO 
DE  

PARTICIPACIÓN 
EN VIAXES 

DA SXE 

DATA_NACIMIENTO APE_CON NOM_CON 
ESTADO 

TRAMITACIÓN  
WEB 

ART_PUBL_WEB TEXTO_PUBL_WEB 

ALONSO 
PRADO 

MARGARITA NON   12/03/1939     COMPLETA     

ALVAREZ 
ALVAREZ 

VALENTIN NON   08/02/1948     COMPLETA     

ALVAREZ 
LOPEZ 

LUIS NON   01/02/1947 
TORRES 
BASILIO 

MARISOL COMPLETA     

BARCIA 
RAMOS 

MARIA DE 
LOS 
ANGELES 

NON   19/06/1940 
ROMERO 
GARCIA 

RAMON JUAN 
LUIS 

COMPLETA     

BECEIRA 
ACON 

SANTIAGO 
RAFAEL 

NON   24/10/1945 
ACOSTA 
CACERES 

AILEN EGLEE COMPLETA     

CALOTO 
MENDEZ 

JAVIER 
MIGUEL 

NON   07/07/1943     COMPLETA     

CARPINTERO 
CORTES 

JOSE 
MANUEL 

NON   01/03/1952     COMPLETA     
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APE NOM 
BENEFICI  

PEA 

ULTIMO ANO 
DE  

PARTICIPACIÓN 
EN VIAXES 

DA SXE 

DATA_NACIMIENTO APE_CON NOM_CON 
ESTADO 

TRAMITACIÓN  
WEB 

ART_PUBL_WEB TEXTO_PUBL_WEB 

DEL RIO 
RAMOS 

MARIA 
ISABEL 

NON   01/11/6414     COMPLETA     

DOPICO 
VIDAL 

ANTONIO NON   25/05/1947 
FERNANDEZ 
TABOADA 

JOSEFINA COMPLETA     

FERNANDEZ 
BARBOSA 

PEDRO NON   11/09/1946 
BURGOS 
MARCANO 

ADELFIA 
JOSEFINA 

COMPLETA     

MARTINEZ 
TORRES 

BENJAMIN 
ENRIQUE 

NON   21/01/1952 
VILLARROE 
CARRASCO 

MARLENE 
CONCEPCION 

COMPLETA     

MATO LIMIA 
MANUEL 
JULIO 

NON   24/10/1944 
LOPEZ DE 
MATO 

MARIA COMPLETA     

MIGUEL 
YEBRA 

MARIA DEL 
CARMEN 

NON   08/06/1942     COMPLETA     

MORADO 
CRESPO 

EMILIO SI   04/11/1939     COMPLETA     

NUÑEZ 
EDREIRA 

DOLORES SI   23/02/1934     COMPLETA     

NUÑEZ 
EDREIRA 

MARIA 
CARMEN 

NON   03/09/1935     COMPLETA     

NUÑEZ 
ROMAY 

MANUELA NON   04/11/1940     COMPLETA     

OTERO PEÑA MANUEL NON   11/11/1934     COMPLETA     

PEREIRAS 
PEREIRAS 

MODESTA NON   01/04/1952     COMPLETA     

RAMOS 
QUINTAS 

MARIA 
ANTONIA 

NON   14/06/1951     COMPLETA     

REGAL DIAZ NATIVIDAD NON   04/09/1949     COMPLETA     

RODRIGUEZ 
BECERRA 

MANUEL NON   19/09/1948 
GEOLER 
MENDEZ 

ROSA COMPLETA     

SANCHEZ 
GARRIDO 

ANGELA NON   30/11/1937     COMPLETA     

TIZON 
RIVERA 

MARIA 
DOLORES 

NON   22/01/1939     COMPLETA     
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APE NOM 
BENEFICI  

PEA 

ULTIMO ANO 
DE  

PARTICIPACIÓN 
EN VIAXES 

DA SXE 

DATA_NACIMIENTO APE_CON NOM_CON 
ESTADO 

TRAMITACIÓN  
WEB 

ART_PUBL_WEB TEXTO_PUBL_WEB 

VEIGA 
VAZQUEZ 

MARIA 
HERMINIA 

NON   26/12/1952     COMPLETA     

BLANCO 
ALVAREZ 

MARINA NON   03/07/1946     EXCLUIDA 
LEY 39/2015 de 
1 de outubro 
(art. 68.1) 

NON PRESENTOU A 
DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA NO 
PRAZO 
ESTABLECIDO 

RODRIGUEZ 
ALVAREZ 

JOSE 
IGNACIO 

NON   06/04/1952 
COLOMBANO 
MORANDO 

MARGARITA EXCLUIDA 2.1.1 

NON TEN A 
CONDICION DE 
EMIGRANTE 
GALLEGO 

RODRIGUEZ 
MARTINEZ 

ANSELMO NON 2015 09/06/1935 
BUCAN DE 
RODRIGUEZ 

ANA LUISA EXCLUIDA 2.1.5 

PARTICIPOU EN 
PROGRAMA DE 
VIAXES DESTA SX 
NO ANO 2015 

 

 

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 cumpridos na data de finalización do prazo de presentación. 

Artigo 2.1.5 Non ter participado nos últimos 10 anos naturais en programas de viaxes a Galicia. 

Artigo 2.1.6 Valerse por si mesmas e non padecer trastornos psicofísicos que alteren a normal convivencia e estar en condicións de realizar unha viaxe de longa 
duración, circunstancias que deberán acreditar mediante os correspondentes certificados médicos. 

Artigo 2.1.7 Contar co consentimento de familiares ata o cuarto grao de consanguinidade ou afinidade para que residan con eles se deciden prolongar a súa 
estadía en Galicia. 
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Artigo 2.1.8 Ter ingresos inferiores a 3 veces o importe das bases de cálculo da prestación económica por ancianidade do Ministerio de Emprego 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 de ingresos persoais máis o resultado de 
multiplicar o 70 % da devandita cifra polo número de persoas que convivan menos unha. 

Artigo 2.2 As persoas solicitantes poderán vir acompañadas polas unidas a elas por matrimonio, unión de feito ou relación análoga de afectividade, sempre e 
cando estas residan en América e cumpran os requisitos establecidos nos puntos 1.5 e 1.6, e presenten a documentación xustificativa. 

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

Artigo 8.1.b) Documentación acreditativa de se atopar vinculadas cun concello galego no Censo electoral de residentes no exterior, actualizada para o ano da 
convocatoria. 

Artigo 8.1.c) Documentación acreditativa da residencia en América, do lugar e data de nacemento da persoa solicitante, no caso de que estes datos non estean 
especificados na documentación anterior. 

Artigo 8.1.d) 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 unidade económica familiar. No caso de que que estea exenta de realizala, unha 
xustificación oficial desta circunstancia e certificación ou xustificante acreditativo dos ingresos, rendas ou pensións de calquera natureza que perciba a 
persoa solicitante e/ou os demais membros da unidade económica familiar. 

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

Artigo 8.1.f) 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.g) 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 8.1.h) 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 preferente de selección, sinalado no punto 2 do artigo 10. 

Artigo 8.1.i) Unha fotografía recente, tamaño carné da persoa solicitante. 

Artigo 8.1.j) 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 8.2.a) Documentación acreditativa da identidade da persoa acompañante. 

Artigo 8.2.b) Documentación acreditativa da residencia en América da persoa acompañante. 

Artigo 8.2.c) Certificado médico, segundo o modelo incluído no anexo IV, conforme a persoa acompañante 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.d) Unha fotografía recente, tamaño carné 
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Art. 68 da 
 Lei 39/2015 

Se  a solicitude de iniciación non reúne os requisitos que sinala o artigo anterior e os esixidos no seu caso pola lexislación específica aplicable, 
requirirase á persoa interesada que subsane a falta ou  acompañe os documentos preceptivos no prazo de 10 días, con indicación de que se non o 
fixese, entenderase desistida da súa petición. 

 

 

RECURSOS  

As resolucións que se dicten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpoñer potestativamente un recurso de reposición ante o mesmo órgano 
que as dictou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da relación de beneficiarios/as, de acordo con disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas. 
 
Así mesmo, poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte 
ao da publicación da relación de beneficiarios/as, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdicción contencioso-administrativa. 

 


