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DECLARACIÓN XURADA

Don/Dona , con NIF

en nome propio ou en representación da entidade

Para os efectos do previsto nos artigos 3.2º, 8.2º e 13.2º da Orde pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de 

concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación ao desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación, 

para actividades de educación para o desenvolvemento e para a consolidación e fortalecemento de organizacións non gobernamentais de 

desenvolvemento, que a citada entidade non está incursa en ningún dos supostos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia.

,

, de de

(Sinatura)

, con CIF e en calidade de

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

da entidade,

Resolución do 16 de marzo de 2010, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se aproban as bases reguladoras para a
concesión das subvencións do Programa
reencontros na casa para residentes no
exterior, e se convocan as correspondentes
ao ano 2010.

A Secretaría Xeral da Emigración é o órgano supe-
rior da comunidade autónoma ao cal lle correspon-
den, entre outras, as competencias en materia de
desenvolvemento da Lei 4/1983, do 15 de xuño, de
recoñecemento da galeguidade, que desenvolve o
artigo 7 do Estatuto de autonomía de Galicia, onde
se establece o dereito das comunidades galegas de
fóra de Galicia a colaboraren e compartiren a vida
social e cultural do pobo galego.

A teor do establecido no parágrafo anterior, a
Secretaría Xeral da Emigración desenvolve anual-
mente, entre outros, programas que permiten o ache-
gamento a Galicia e á súa realidade actual de maio-
res pertencentes ás colectividades galegas do exte-
rior con escasos recursos económicos.

Neste contexto enmárcase esta resolución pola que
se convoca e se regula o programa de viaxe a Galicia
Reencontros na casa, que lles permite a emigrantes
galegos e fillos/as de emigrantes galegos maiores de
55 años viaxar a Galicia a custo reducido para estrei-
taren vínculos cos seus familiares residentes aquí.

A disposición adicional segunda do Decreto 325/2009,
do 18 de xuño, de estructura orgánica dos órganos
superiores dependentes da Presidencia da Xunta de
Galicia, desconcentra no/na secretario/a xeral da

Emigración a competencia para a aprobación das
bases, a convocatoria e a resolución das axudas e sub-
vencións do seu respectivo ámbito de competencia.

En virtude do exposto, e de conformidade co dis-
posto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia; o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o regulamento da Lei 9/2007; na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións, naqueles preceptos que sexan básicos, e na
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común e na normativa que a desen-
volve, logo do informe da Asesoría Xurídica e da
Intervención Delegada deste órgano,

RESOLVO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases
polas que se rexerá a concesión das axudas corres-
pondentes ao programa Reencontros na casa, orien-
tado a promover o contacto dos galegos residentes no
exterior coa súa terra e cos seus familiares, fortale-
cendo así os vínculos de unión con Galicia e que se
recollen no anexo I.

É tamén obxecto desta resolución convocar as axu-
das correspondentes ao ano 2010.

Artigo 2º.-Prazas convocadas, achegas económicas
e datas de realización.

2.1. Prazas convocadas.

A asignación do número de prazas, realizada en
función das necesidades reais e das demandas cons-

Director xeral de Relacións Exteriores e coa U.E

ANEXO  IV
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tatadas nos diferentes países, queda fixada para o
ano 2010 do seguinte modo:

Países Nº de prazas
Arxentina: 108
Brasil: 18
Cuba: 14
Uruguai: 90
Venezuela: 7
Outros países: 4
Total: 241

As prazas que queden vacantes, ata un máximo
dun 25% do total das 241 prazas, distribuiranse pro-
porcionalmente entre aqueles países que teñan un
maior número de solicitudes admitidas en relación
ás prazas ofertadas.

O 90% das prazas asignadas a cada país destina-
rase a persoas que cumpran os requisitos indicados
na base reguladora primeira, números 1 e 2, e o 10%
restante ás persoas que cumpran os requisitos da
base reguladora primeira, número 3. Esta asignación
de prazas poderá redistribuírse no caso de que non
se cubra algunha das cotas anteriores.

O número de prazas convocadas poderá incremen-
tarse, na mesma proporción por países, no caso de
que o permitan as dispoñibilidades orzamentarias.

2.2. Axudas económicas.

A Secretaría Xeral da Emigración farase cargo,
con caracter xeral, do 60% do custo da viaxe a Gali-
cia dos/das beneficiarios/as desde os lugares de par-
tida, fixados pola Secretaría Xeral da Emigración,
en América ata o lugar de destino designado en
Galicia. Farase cargo do 80% naqueles países en
que a base de cálculo da prestación económica por
ancianidade en 2010 non supere os 2.550 euros
anuais. Naqueles países en que existan dificultades
para acceder ás divisas necesarias devido a controis
cambiarios poderá sufragarse o 80% da pasaxe, aín-
da que a dita base de cálculo supere a cantidade
indicada de 2.550 euros anuais.

2.3. Datas de realización.

As datas de realización serán a finais do mes de
xuño.

Artigo 3º.-Prazo de presentación das solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes para este
programa será dun mes contado desde o día seguin-
te ao da data de publicación desta resolución no
Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o corres-
pondente ao mesmo ordinal do día da publicación.
Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase
prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no
mes de vencemento non houbese día equivalente ao
inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira
o último día do mes.

Artigo 4º.-Financiamento.

Trátase de axudas en especie e consecuentemente
non supoñen contabilización de gasto. Os servizos que

se prestan aos participantes nesta convocatoria serán
obxecto de licitación, de acordo coa Lei 30/2007, do
30 de outubro, de contratos do sector público, e con
cargo á aplicación orzamentaria 04.50.312C.226.07.-
Actuacións derivadas da Lei de galeguidade, dos orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para 2010, na que existe crédito adecuado e suficien-
te, cun importe máximo de 185.000 €.

O importe máximo previsto nesta convocatoria
poderá incrementarse con base nos supostos previs-
tos na normativa de subvencións.

Artigo 5º.-Desenvolvemento.

O/a secretario/a xeral da Emigración poderá ditar
todas as resolucións que sexan precisas para o
desenvolvemento e aplicación desta convocatoria e
das súas bases reguladoras.

Artigo 6º.-Recursos.

Contra esta resolución, que pon fin á vía adminis-
trativa, cabe interpoñer potestativamente recurso de
reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no pra-
zo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
súa publicación non Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
a partir do día seguinte ao da publicación, de acor-
do co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2010.

J. Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral de Emigración

ANEXO I
Bases reguladoras

Primeira.-Beneficiarios/as.

1. Poderán ser solicitantes deste programa aquelas
persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1.1. Ser emigrante galego.

1.2. Ter a nacionalidade española.

1.3. Residir en América.

1.4. Ter cincuenta e cinco anos ou máis de idade
contados na data de finalización do prazo de presen-
tación de solicitudes.

1.5. Non ter participado nos últimos cinco anos
naturais en programas de viaxes a Galicia desta
secretaría xeral.

1.6. Para ser beneficiarios/as deste programa será
necesario que poidan valerse por si mesmos e non
padecer trastornos psicofísicos que alteren a normal
convivencia e que estean en condicións de realizar
unha viaxe de longa duración, circunstancias que
deberán acreditarse mediante os correspondentes
certificados médicos.
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1.7. Ter familiares de ata o cuarto grao de consan-
guinidade ou afinidade cos que poidan residir
durante a súa estancia en Galicia.

1.8. Ter ingresos inferiores a tres veces o importe
das pensións asistenciais por ancianidade do Estado
español, fixado no ano da convocatoria para o país de
residencia. Estes importes aparecen reflectidos na
táboa desta resolución. Se o solicitante convive con
outra ou outras persoas nunha mesma unidade econó-
mica 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.

2. Poderán ser beneficiarios/as as persoas unidas
por matrimonio, unión de feito ou relación análoga
aos solicitantes do programa indicados no punto 1,
sempre e cando cumpran os requisitos establecidos
nos puntos 1.3, 1.5, 1.6 e acheguen a documenta-
ción xustificativa.

3. Tamén poderán ser solicitantes os fillos/as de
emigrantes galegos que teñan a condición de galego
e cumpran os requisitos indicados nos puntos 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 desta base.

Segunda.-Características do programa.

1. A condición de beneficiario/a deste programa
quedará supeditada ao compromiso de acollida dos
familiares do solicitante residentes en Galicia e ao
pagamento, dentro do prazo establecido no seu
momento, da porcentaxe correspondente da pasaxe
de avión.

2. Os participantes poderán permanecer cos seus
familiares en Galicia ata completar un período máxi-
mo de 3 meses, e serán pola súa conta todos os gas-
tos de aloxamento, manutención e calquera outro
derivado da súa estancia en Galicia.

3. Os beneficiarios/as deberán ingresar, na axen-
cia de viaxes designada, a parte que lles correspon-
da do importe do billete, cunha antelación de 20
días naturais á data sinalada para a realización da
viaxe. Entenderase que os que non cumpran con este
requisito desisten da súa solicitude.

4. A prestación de asistencia sanitaria dos/as
beneficiarios/as será de acordo coa lexislación nesta
materia e os convenios subscritos polo Estado e a
Comunidade Autónoma de Galicia.

Terceira.-Prazas convocadas e datas de realización.

1. O número de prazas convocadas establecerase na
correspondente convocatoria anual deste programa.

2. Igualmente a convocatoria anual determinará as
datas de realización do programa.

Cuarta.-Criterios de selección.

1. En primeiro lugar seleccionaranse os solicitan-
tes que nunca participaron en edicións deste progra-
ma. Dentro deste grupo a orde de preferencia será a
dada pola maior idade do solicitante.

2. No caso de quedaren prazas vacantes unha vez
aplicado o criterio anterior, teranse en conta os soli-
citantes que xa participaran en edicións anteriores,
neste caso a orde de preferencia será a dada polo
maior tempo que leven sen participar neste progra-
ma. Dentro do grupo de persoas que participaron no
mesmo ano, a orde de preferencia será a dada pola
maior idade.

3. No caso de empate en calquera dos puntos ante-
riores, este desfarase pola orde alfabética dos apeli-
dos e nome dos candidatos, empezando por aqueles
cuxo primeiro apelido empece pola letra M, segundo
o sorteo que tivo lugar en cumprimento do disposto no
regulamento de selección de persoal da Administra-
ción da Comunidade Autónoma de Galicia cuxo resul-
tado se fixo público pola Resolución do 26-1-2010
(DOG nº 20, do 1 de febreiro).

4. A selección dun solicitante emigrante galego
suporá a da persoa unida a el por matrimonio, unión
de feito ou relación análoga, sempre que esta veña
incluída na solicitude e reúna os requisitos estable-
cidos no número 2 da base reguladora primeira.

5. A selección dun solicitante fillo/a de emigrante
galego suporá a da persoa unida a el por matrimonio,
unión de feito ou relación análoga sempre que sexa
solicitante e cumpra os requisitos exixidos. Neste
suposto só deberá cumprir o requisito da idade un
dos/as solicitantes.

6. Seguindo os puntos 1, 2, 3, 4 e 5 anteriores
ordenaranse as solicitudes admitidas, que darán
lugar ás listas de seleccionados e reservas de acordo
co número de prazas asignadas a cada país, segundo
o estipulado na correspondente resolución de convo-
catoria.

Quinta.-Solicitudes, documentación e lugar de pre-
sentación.

1. A documentación que deberá achegar o solici-
tante é a seguinte:

a) Solicitude segundo o modelo normalizado do
anexo II.

b) Para os solicitantes que posúan a nacionalidade
española e estean en posesión do documento nacio-
nal de identidade, autorización expresa á Secretaría
Xeral da Emigración para a verificación dos datos de
identidade. Para o resto, pasaporte en vigor ou outro
documento acreditativo da identidade e nacionalida-
de do/a solicitante ou certificación consular do soli-
citante, para acreditar a nacionalidade española e a
inscrición no Rexistro de Matrícula como residente.

c) Documentación acreditativa da última veciñan-
za administrativa en Galicia. As persoas que solici-
ten o programa por aplicación do número 3 da base
reguladora primeira deberán acreditar ser fillos de
emigrante galego e ter a condición de galego
mediante a inscrición no censo de residentes ausen-
tes nun concello galego.

d) Documentación acreditativa da residencia en
América, do lugar e data de nacemento, no caso de
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que estes datos non estean especificados na docu-
mentación anterior.

e) Nos países en que exista obriga de presentar
declaración da renda das persoas físicas ou declara-
ción similar, copia da última declaración presentada
polo solicitante e/ou os membros da unidade econó-
mica familiar. No caso de que o solicitante e/ou os
membros da unidade económica familiar non estive-
sen obrigados a realizala, xustificación oficial desta
circunstancia e certificación ou xustificante acredi-
tativo dos ingresos, rendas ou pensións de calquera
natureza que perciba o solicitante e/ou os membros
da unidade económica familiar.

f) Nos países en que non exista obriga de presen-
tar declaración da renda das persoas físicas ou
declaración similar, certificación ou xustificante
acreditativo dos ingresos, rendas ou pensións de cal-
quera natureza que perciba o solicitante e/ou os
membros da unidade económica familiar.

g) Certificado médico, segundo o modelo incluído
no anexo III desta resolución, conforme o solicitante
é válido por si mesmo e non padece trastornos psico-
físicos que alteren a normal convivencia e está en
condicións de realizar unha viaxe de longa duración.

h) Fotografía actual tamaño carné.

i) Libro de familia, se procede. No seu defecto,
achegarase documentación xustificativa do matrimo-
nio, da unión de feito ou relación análoga e do nace-
mento do resto de membros da unidade económica
familiar.

j) Declaración de axudas solicitadas ou concedidas
por outras administracións ou outros entes tanto
públicos coma privados, para a mesma actividade.
Poderá presentarse no modelo que consta no impre-
so de solicitude (anexo II).

k) Declaración responsable conforme o solicitante
está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e
autonómicas, e da Seguridade Social, así como que
non ten débedas pendentes coa comunidade autóno-
ma, que se poderá presentar no modelo que consta
no impreso de solicitude (anexo II).

2. O cónxuxe ou persoa unida ao solicitante emi-
grante galego por unión de feito ou relación análoga,
de ser o caso, deberá presentar a seguinte documen-
tación:

a) Fotocopia do pasaporte ou documento nacional
de identidade en vigor.

b) Documentación acreditativa da residencia en
América.

c) Certificado médico segundo o modelo incluído
no anexo III desta resolución, conforme é válido por
si mesmo e non padece trastornos psicofísicos que
alteren a normal convivencia e está en condicións de
realizar unha viaxe de longa duración.

d) Fotografía actual tamaño carné.

e) Declaración de axudas solicitadas ou concedi-
das por outras administracións ou outros entes tanto

públicos coma privados, para a mesma actividade.
Poderá presentarse no modelo que consta no impre-
so de solicitude (anexo II).

f) Declaración responsable, que se publicará como
anexo II á correspondente resolución anual de con-
vocatoria, conforme o/a solicitante está ao día nas
súas obrigacións tributarias estatais e autonómicas,
e da Seguridade Social, así como que non ten débe-
das pendentes coa comunidade autónoma.

3. As solicitudes presentaranse, xunto co resto da
documentación, na Secretaría Xeral da Emigración
(rúa dos Basquiños, 2, 15704 Santiago de Composte-
la) ou en calquera dos lugares previstos non arti-
go 38.4 º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común. Poderanse
presentar nas delegacións da Xunta de Galicia en
Bos Aires e Montevideo, consellerías de Traballo e
Asuntos Sociais, nas seccións de Traballo e Asuntos
Sociais das oficinas consulares, así como nos consu-
lados ou seccións consulares das embaixadas corres-
pondentes ao domicilio ou residencia do solicitante.

4. Para a presentación destas solicitudes os/as
interesados/as poderán utilizar o Rexistro Telemáti-
co da Xunta de Galicia de conformidade co Decre-
to 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e
determinan as oficinas de rexistro propias ou con-
certadas da Administración da Comunidade Autóno-
ma de Galicia, procédese á creación do Rexistro
Telemático da Xunta de Galicia e regúlase a aten-
ción ao cidadán.

Os/as interesados/as que non posúan certificado
dixital e así o desexen, poderán dirixirse ás entida-
des colaboradoras que se indican a continuación,
para a presentación telemática das súas solicitudes:

*En Brasil:

-Peña Galega da Casa de España de Río de Janeiro.

-Real Sociedade Española de Beneficencia de Sal-
vador-Baía.

-Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mutuos
e Instrucción de São Paulo.

-Sociedade de Socorros Mutuos e Beneficente Rosa-
lía de Castro en Santos.

*En Cuba:

-Federación de Sociedades Galegas na Habana.

*En Venezuela:

-Irmandade Galega de Venezuela en Caracas.

A utilización desta vía requirirá unha autorización
que o/a interesado/a lle outorga á persoa responsa-
ble da entidade colaboradora para que remita a súa
solicitude vía telemática. Esa autorización farase
constar no modelo de solicitude.

As entidades colaboradoras no exterior deberanlle
remitir á Secretaría Xeral da Emigración as solicitu-
des recibidas, xunto con toda a documentación, no
prazo dos cinco días seguintes á fin do prazo de pre-
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sentación. Este prazo soamente será ampliado logo
de autorización da Secretaría Xeral da Emigración.

Sexta.-Unidade económica familiar.

Entenderase como unidade económica familiar a
integrada polo solicitante e, de ser o caso, o seu
cónxuxe, parella de feito ou relación análoga, así
como os fillos e parentes por consanguinidade ou
adopción ata o segundo grao sempre que convivan co
solicitante.

As relacións de feito análogas ao matrimonio terán
que acreditar que levan convivindo polo menos un
ano, e tal circunstancia poderase probar por medio
da inscrición no rexistro correspondente, por mani-
festación expresa mediante acta de notoriedade ou
por calquera outro medio admisible en dereito. No
caso de ter fillos en común chegará con acreditar a
convivencia.

Sétima.-Procedemento de concesión e instrución.

1. O procedemento de concesión destas axudas
será o de concorrencia competitiva previsto no arti-
go 19 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

2. Expirado o prazo de presentación de solicitudes
e comprobado que as solicitudes e documentación
reúnen os requisitos establecidos nas corresponden-
tes bases da convocatoria, elaborarase a lista provi-
sional de solicitudes admitidas, excluídas e incom-
pletas indicando, se é o caso, as causas de exclusión
e a documentación que hai que completar. Estas lis-
tas publicaranse, no prazo máximo de 90 días desde
a fin do prazo de presentación de solicitudes, na
páxina web da Secretaría Xeral da Emigración
(http:www.galiciaaberta.com), e tamén estarán expos-
tas nos taboleiros de anuncios das delegacións da
Xunta de Galicia en Bos Aires e Montevideo e nos
das entidades colaboradoras citadas no artigo 5º.2.

Os interesados disporán dun prazo de dez días
hábiles desde a publicación na páxina web www.gali-
ciaaberta.com, para formularen as alegacións que
consideren oportunas e para a emenda da solicitude.
Transcorrido ese prazo sen que se emenden as causas
de exclusión, consideraranse desistidos da súa peti-
ción, e procederase ao seu arquivo nos termos esta-
blecidos no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

Transcorrido este prazo elaborarase a lista defini-
tiva de admitidos e excluídos que se publicará na
páxina web da Secretaría Xeral da Emigración
(http:www.galiciaaberta.com) e tamén estará exposta
nos taboleiros de anuncios das delegacións da Xun-
ta de Galicia en Bos Aires e Montevideo e nas enti-
dades colaboradoras citadas no artigo 5º.2.

3. O órgano instrutor será a Subdirección Xeral de
Programas Sociais e ademais crearase unha comi-
sión de avaliación, presidida polo/a subdirector/a
xeral de Programas Sociais, ou persoa en quen dele-
gue, e composta polo/a xefe/a do Servizo de Acción

Social e un/unha funcionario/a da unidade que
actuará como secretario/a.

4. Os expedientes serán avaliados pola comisión
segundo os criterios de valoración establecidos nes-
tas bases para os distintos programas. Posteriormen-
te a comisión elaborará unha proposta de concesión
que se elevará ao/a secretario/a xeral da Emigración,
para a súa resolución.

5. Unha vez realizada a selección de beneficia-
rios/as o/a secretario/a xeral da Emigración ditará as
correspondentes resolucións, publicando na páxina
web, www.galiciaaberta.com, a relación de benefi-
ciarios/as e reservas.

6. As prazas que non sexan cubertas serán oferta-
das ás correspondentes reservas seguindo a súa orde
de prelación.

7. O prazo máximo para resolver esta convocatoria
será de seis meses, que comezará a contar desde a
data de publicación desta resolución no Diario Oficial
de Galicia. Transcorrido o devandito prazo sen que se
ditasen as resolucións expresas poderán entenderse
desestimadas as solicitudes, de acordo co establecido
no artigo 23.5º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

8. As resolucións que se diten neste procedemento
esgotan a vía administrativa, e contra elas cabe inter-
poñer potestativamente recurso de reposición ante o
mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes conta-
do a partir do día seguinte ao da publicación da rela-
ción de beneficiarios/as ou no prazo de tres meses
contados a partir do día seguinte a aquel en que se
entenda producido o acto presunto, no caso de reso-
lucións desestimadas por silencio administrativo, de
acordo con disposto na Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.

Así mesmo, poderán interpoñer recurso contencio-
so-administrativo ante o Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia, no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte ao da publicación da relación
de beneficiarios/as ou no prazo de seis meses conta-
do a partir do día seguinte a aquel en que se enten-
da producido o acto presunto, no caso de resolucións
desestimadas por silencio administrativo, de acordo
co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa.

Oitava.-Obrigas dos/das beneficiarios/as.

1. Para poder ser beneficiario/a destas axudas
deberase presentar unha solicitude axustada ao
modelo normalizado que se inclúe como anexo II
desta resolución, que irá acompañada dos documen-
tos que se especifican na base quinta das bases
reguladoras deste programa. Este modelo de solici-
tude poderá obterse a través do portal da Secretaría
Xeral da Emigración no seguinte enderezo da inter-
net (http://www.galiciaaberta.com/).

2. A través da solicitude proporcionaránselle á
Secretaría Xeral da Emigración datos de carácter per-
soal que serán obxecto de tratamento, e para ese efec-
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Táboa 
Base de cálculo da prestación económica por ancianidade 

para o ano 2010 establecida polo Estado español 
para os países iberoamericanos 

Base de cálculo 2010 
3 veces a base 

de cálculo País Moeda local Euro 

USA Dólar 0,731377 
Euros/ano

Moeda 
local/ano 

Moeda 
local/ano 

Arxentina 1 peso 0,215255 4.339,54 20.160,00 60.480,00 

Bolivia 1 boliviano 0,104176 2.412,10 23.154,15 69.462,45 

Brasil 1 real 0,354858 4.476,79 12.615,74 37.847,22 

Colombia 1 peso 0,000333 3.147,08 9.625.730,83 28.877.192,49 

Costa Rica 1 colón 0,001318 2.279,85 1.729.780,71 5.189.342,13 

Cuba 1 peso 0,027623 2.531,13 91.631,41 274.894,23 

Chile 1 peso 0,001259 3.764,20 2.989.838,57 8.969.515,71 

Ecuador 1 dól. USA 0,731377 2.654,99 3.630,13 10.890,39 

O Salvador 1 dól. USA 0,731377 2.342,64 3.203,06 9.609,18 

Guatemala 1 quetzal 0,094217 2.153,00 22.851,00 68.553,00 

Honduras 1 lempira 0,038611 2.124,03 55.010,93 165.032,79 

México 1 peso 0,057864 3.206,49 55.407,32 166.221,96 

Nicaragua 1 ouro córdoba 0,036991 1.850,80 50.033,82 150.101,46 

Panamá 1 balboa/1 dól. 
USA 

0,731377 2.943,49 4.024,59 12.073,77 

Paraguai 1 guaraní 0,000157 3.026,89 19.279.596,84 57.838.790,52 

Perú 1 novo sol 0,038706 3.069,31 12.843,02 38.529,06 

Rep. Dominicana 1 peso 0,020687 2.233,17 107.950,56 323.851,68 

Uruguai 1 peso 0,032800 4.232,18 129.303,00 387.909,00 

Venezuela 1 bolívar forte 0,340359 4.354,72 12.794,51 38.383,53 

to procederase á súa incorporación a un ficheiro que
cumprirá as exixencias da Lei orgánica 15/1999, de
protección de datos de carácter persoal, e adoptaranse
tanto as medidas de seguridade técnicas como organi-
zativas. Con respecto a este ficheiro, cuxo titular é
responsable será a Secretaría Xeral da Emigración,
decláranse recoñecidos os dereitos de acceso, cance-
lación, rectificación e oposición por escrito e ache-
gando identificación suficiente ao seguinte enderezo:
rúa dos Basquiños, 2, 15704 Santiago de Compostela.

3. A finalidade da recollida e tratamento dos datos
persoais será estritamente a xestión e tramitación do
expediente correspondente e as que deriven da apli-
cación da Lei 4/2006, de transparencia e de boas
prácticas na Administración pública galega.

4. Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros;
no entanto, a Secretaría Xeral da Emigración revelará
ás autoridades públicas competentes os datos persoais
e calquera outra información que estea no seu poder
ou sexa accesible a través dos seus sistemas e sexa
requirida de conformidade coas disposicións legais e
regulamentarias aplicables ao caso. Igualmente, faise
constar que o solicitante autoriza expresamente a
Secretaría Xeral da Emigración no ámbito das súas
competencias, a ceder os datos persoais a aqueles
organismos da Administración xeral do Estado con
competencias similares na materia co fin de colaborar
no exercicio das funcións que lle son propias.

5. Con carácter xeral, os/as beneficiarios/as
correspondentes aos programas convocados por esta
resolución quedan obrigados a someterse aos requi-
sitos legais e regulamentarios que prevexa a norma-
tiva xeral da Xunta de Galicia, así como as actua-
cións de comprobación que considere precisas a
Secretaría Xeral da Emigración para asegurar o
cumprimento do contido e condicións do programa.

6. Os/as beneficiarios/as quedan obrigados a lle
comunicar á Secretaría Xeral da Emigración, no
momento en que se produza, calquera alteración dos
requisitos exixidos na convocatoria ou de circuns-
tancias sobrevidas que impidan ou dificulten a par-
ticipación no programa, podendo a secretaría adop-
tar a resolución de modificación da concesión ou de
revogación que corresponda.

7. O/a solicitante presta o seu consentimento para
incluír e facer públicos, no Rexistro Público de Axu-
das, Subvencións e Convenios e no Rexistro Público
de Sancións, os datos relevantes referidos ás axudas
e subvencións recibidas, así como as sancións
impostas. Os datos referidos integrarán un ficheiro
cuxo responsable será a Consellería de Facenda,
ante a que se poderán exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición.

8. Agás nos casos indicados no artigo 9.4º do
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regu-
lan os rexistros públicos, a non autorización da
obtención de datos ou a súa publicidade, poderá dar
lugar á exclusión do proceso de participación para
obter a axuda ou subvención ou, se procede, ao rein-
tegro do importe concedido.

Novena.-Compatibilidades e seguimento da resolu-
ción de concesión.

1. As axudas reguladas nestas bases son compati-
bles con calquera outra axuda que lle puidese ser
concedida para a mesma finalidade. Non obstante, o
importe da axuda en ningún caso poderá superar, illa-
damente ou en concorrencia con subvencións doutras
administracións públicas ou doutros entes públicos
ou privados, nacionais ou internacionais, o custo da
acción que vai levar a cabo o/a beneficiario/a.

2. A Secretaría Xeral da Emigración levará a cabo
a función de control, avaliación e seguimento das
axudas concedidas ao abeiro desta resolución. Para
realizar as devanditas funcións poderanse utilizar
cantos medios estean á disposición da Secretaría
Xeral da Emigración para comprobar os requisitos
exixidos nesta resolución e demais normas vixentes
que resulten de aplicación, para o cal os/as benefi-
ciarios/as destas axudas prestarán toda a colabora-
ción que lles sexa requirida. Así mesmo, estarán na
obriga de prestar colaboración e facilitar canta
documentación lles sexa requirida no exercicio das
funcións de control que lle corresponden á Interven-
ción Xeral da Comunidade Autónoma, así como ao
Consello de Contas e Tribunal de Contas, no exerci-
cio da súa función de fiscalización e control do des-
tino destas axudas.

3. Procederá o reintegro total ou parcial das canti-
dades percibidas e a exixencia dos xuros de demora,
nos casos e nos termos previstos no artigo 33 da
Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Gali-
cia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que
se aproba o regulamento da Lei 9/2007.
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEREENCONTROS NA CASA 
(ANEXO II/2010) 

PR926A

ANEXO II
PRESIDENCIA
Secretaría Xeral de Emigración FOTO DO/A 

SOLICITANTE

APELIDO 1º

PASAPORTE

NOME NIF

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO E ANDAR)

ENDEREZO ELECTRÓNICOCOMUNIDADE AUTÓNOMA EN QUE TIVO A ÚLTIMA VECIÑANZA 
ADMINISTRATIVA

EMIGRANTE GALEGO/A

FILLO/A DE EMIGRANTE GALEGO/A

SOLICITANTE
EN CALIDADE 
DE

PAÍSCIDADE DE RESIDENCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DATA DE NACEMENTO

PROVINCIA DE NACEMENTO CONCELLO DE NACEMENTO PAÍS DE NACEMENTO NACIONALIDADE

ANO DE EMIGRACIÓN ÚLTIMO ANO QUE ESTIVO 
EN ESPAÑA

PARTICIPOU EN PROGRAMAS 
DE VIAXES A GALICIA DESTA 
SECRETARÍA?

SI

NON

ANO DE PARTICIPACIÓN

15 30 60 90

CUBRIR SOAMENTE NO CASO DE SOLICITANTE EN CALIDADE DE FILLO/A DE EMIGRANTE GALEGO/A, SE O/A CÓNXUXE, 
UNIÓN DE FEITO OU RELACIÓN ANÁLOGA PRESENTA TAMÉN DOCUMENTO DE SOLICITUDE INDEPENDENTE

APELIDO 1º DO CÓNXUXE

DATOS DA UNIDADE ECONÓMICA FAMILIAR
FAMILIARES QUE CONVIVEN CO/A SOLICITANTE:

APELIDOS NOME PARENTESCO IDADE
INGRESOS
MENSUAIS

(moeda do país) PROCEDENCIA

1

2

3

4

INGRESOS MENSUAIS DO/A SOLICITANTE:

TOTAL INGRESOS MENSUAIS DA UNIDADE ECONÓMICA FAMILIAR:

APELIDOS NOME PARENTESCO ENDEREZO TELÉFONO

FAMILIARES MÁIS PRÓXIMOS EN GALICIA

APELIDOS NOME PARENTESCO ENDEREZO TELÉFONO

PERSOA RESPONSABLE EN CASO DE ACCIDENTE OU ENFERMIDADE

TEMPO ESTIMADO DE DÍAS QUE DEXEXA PASAR EN GALICIA

(Cubrir cun X o recadro que corresponda)

DECLARA:

, con NIF nºD/Dª

DECLARACIÓN DE CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA ACTIVIDADE 
REALIZADA POLO/A SOLICITANTE:

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar como DENEGADA

Que non ten solicitado e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou 
dependentes delas.
Que ten solicitado e se lle concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas 
competentes ou das vinculadas ou dependentes delas.

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE PÚBLICA 
A QUE LLE FOI SOLICITADA A AXUDA IMPORTE  CONCESIÓN (1)SOLICITUDE

DATA DE

APELIDO 2º

NOME DO CÓNXUXE Nº DO DNI DO CÓNXUXEAPELIDO 2º DO CÓNXUXE

Que se atopa ao día das súas obrigas tributarias coa facenda estatal e autonómica e coa Seguridade Social.
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A/O SOLICITANTE AUTORIZA A PERSOA HABILITADA PARA O EFECTO, DA ENTIDADE COLABORADORA SINALADA A CONTINUACIÓN, PARA 
PRESENTAR ESTA SOLICITUDE A TRAVÉS DO REXISTRO TELEMÁTICO DA XUNTA DE GALICIA:

ENTIDADE COLABORADORA:

FOTO DO/A 
CÓNXUXE, UNIÓN 

DE FEITO OU 
RELACIÓN

ANÁLOGA DO/A 
SOLICITANTEDE SER SOLICITANTE EN CALIDADE DE EMIGRANTE GALEGO:

PASAPORTE

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO, ANDAR)

ENDEREZO ELECTRÓNICO NO CASO DE TER RESIDIDO EN ESPAÑA, INDICAR A COMUNIDADE AUTÓNOMA EN QUE TIVO A ÚLTIMA 
VECIÑANZA ADMINISTRATIVA

PAÍSCIDADE DE RESIDENCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DATA DE NACEMENTO

PROVINCIA DE NACEMENTO CONCELLO DE NACEMENTO PAÍS DE NACEMENTO NACIONALIDADE

ANO DE PARTICIPACIÓNPARTICIPOU EN PROGRAMAS DE VIAXES A GALICIA DESTA SECRETARÍA?

SI NON

DECLARACIÓN DE CONXUNTO DO/A CÓNXUXE, UNIÓN DE FEITO OU RELACIÓN ANÁLOGA DO/A SOLICITANTE EN CALIDADE 
DE EMIGRANTE GALEGO, DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA ACTIVIDADE

CUBRIR COS DATOS DO/A CÓNXUXE, UNIÓN DE FEITO OU RELACIÓN ANÁLOGA DO/A SOLICITANTE, NO CASO DE QUE 
DESEXE PARTICIPAR NO PROGRAMA

- A/O solicitante e, se é o caso, o seu cónxuxe, unión de feito ou relación análoga, presta o seu consentimento para incluír e facer públicos, no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e 
Convenios e no Rexistro Público de Sancións, creados no artigo 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, 
os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas. Os datos referidos integrarán un ficheiro cuxo responsable será a Consellería de Economía 
e Facenda, ante quen se poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Salvo os casos sinalados no artigo 9.4º do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo 
que se regulan os rexistros públicos creados no artigo 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a non 
autorización da obtención de datos ou a súa publicidade poderá dar lugar á exclusión do proceso de participación para obter a axuda ou subvención ou, se procede, ao reintegro do importe 
concedido.
- De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral da Emigración publicará na súa 
páxina web, www.galiciaaberta.com, a relación de beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos 
datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web. 
-En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se 
incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos 
na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude). 
- O solicitante autoriza expresamente á Secretaría Xeral da Emigración no ámbito das súas competencias a ceder os datos persoais a aqueles organismos da Administración xeral do Estado 
con competencias similares na materia co fin de colaborar no exercicio das funcións que lle sexan propias. Asimesmo, autoriza á Secretaría Xeral da Emigración para que verifique os 
datos de identidade dos solicitantes. 
- A participación no programa quedará condicionada ao achegamento do certificado médico favorable expedido polo médico encargado dos recoñecementos médicos. 
- Autoriza a Secretaría Xeral da Emigración a ceder os datos a aqueles organismos da Administración xeral do Estado con competencias similares na materia co fin do exercicio das 
funcións que lle son propias.  Así mesmo, autoriza a Secretaría Xeral da Emigración para que verifique os datos de identidade dos solicitantes. 
- A/O solicitante e, se é o caso, o seu cónxuxe, unión de feito ou relación análoga, presta a súa conformidade para que a Secretaría Xeral da Emigración xestione a participación no 
programa.
- A/O solicitante , se é o caso, o seu cónxuxe, unión de feito ou relación análoga, DECLARA BAIXO XURAMENTO/PROMESA que son certos os datos indicados nesta solicitude e que 
reúne todos os requisitos exixidos na convocatoria do programa Reencontros na casa.

(Lugar e data)

(Sinatura do/a solicitante) (Se é o caso, sinatura do/a cónxuxe do/a solicitante)

DECLARA:

, con NIF nºD/Dª

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar como DENEGADA

Que non ten solicitado e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou 
dependentes delas.
Que ten solicitado e se lle concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas 
competentes ou das vinculadas ou dependentes delas.

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE PÚBLICA 
A QUE LLE FOI SOLICITADA A AXUDA IMPORTE  CONCESIÓN (1)SOLICITUDE

DATA DE

de, de 20

Resolución do 16 de marzo de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das subvencións 
do programa Reencontros na casa para residentes no exterior, e se convocan as correspondentes ao ano 2010.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Secretario xeral da Emigración 
Rúa Basquiños, 2. 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

APELIDO 1º NOME NIFAPELIDO 2º
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CERTIFICADO MÉDICO DO/A SOLICITANTE

APELIDOS E NOME DO/A FACULTATIVO/A:

 Nº DE COLEXIADO:ESPECIALIDADE:

D. /Dª

NECESITA SEGUIR O SEGUINTE TRATAMENTO:

DEBIDO A :

E QUE É VÁLIDO POR SI MESMO, NON PADECE TRASTORNOS PSICOFÍSICOS QUE ALTEREN A NORMAL CONVIVENCIA E ESTÁ EN CONDICIÓNS 
DE REALIZAR UNHA VIAXE DE LONGA DURACIÓN.

(Sinatura e selo)

ASINO ESTE CERTIFICADO EN

ANEXO  III

CERTIFICA QUE:

de, de 20

CERTIFICADO MÉDICO DO/DA CÓNXUXE, UNIÓN DE FEITO OU RELACIÓN ANÁLOGA DO/A SOLICITANTE

Secretario xeral da Emigración

APELIDOS E NOME DO/A FACULTATIVO/A:

 Nº DE COLEXIADO :ESPECIALIDADE:

D. /Dª

NECESITA SEGUIR O SEGUINTE TRATAMENTO:

DEBIDO A:

E QUE É VÁLIDO POR SI MESMO, NON PADECE TRASTORNOS PSICOFÍSICOS QUE ALTEREN A NORMAL CONVIVENCIA E ESTÁ EN CONDICIÓNS 
DE REALIZAR UNHA VIAXE DE LONGA DURACIÓN.

(Sinatura e selo)

ASINO ESTE CERTIFICADO EN

CERTIFICA QUE:

de, de 20


