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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de pOlítIca sOcIal

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Maiores e 
Persoas con Discapacidade, pola que se publica a resolución de concesión das 
axudas previstas na Orde do 24 de agosto de 2018 pola que se regulan as bases 
que rexerán o procedemento  de concesión de axudas para a posta en marcha 
de casas do maior e se convocan en réxime de concorrencia competitiva para os 
anos 2018 e 2019 (código de procedemento BS212A).

A Consellería de Política Social convocou en réxime de concorrencia competitiva para 
os anos 2018 e 2019, a través da Orde do 24 de agosto de 2018 (Diario Oficial de Galicia 
núm. 171, do 7 de setembro) as axudas para a posta en marcha de casas do maior.

O prazo e forma de presentación de solicitudes regúlase no artigo 10 da dita Orde do 
24 de agosto de 2018 e no artigo 11 determínase a documentación que se deberá xuntar 
coa solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita orde de convocatoria 
polo órgano encargado da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non 
reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentada, ben por conter erros, ou 
ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos. 
Segundo establece o artigo 13 da Orde do 24 de agosto de 2018 unha vez revisadas as 
solicitudes e feitas as emendas e solicitado informe da dirección xeral competente, aque-
las que reuniron os requisitos foron remitidas á comisión de valoración, órgano creado no 
artigo 14 da Orde do 24 de agosto de 2018.

O órgano instrutor, á vista dos informes realizados pola comisión de valoración, formu-
lou proposta de resolución, que se elevou ao órgano competente para resolver.

Por tratarse dun procedemento baixo o réxime da concorrencia competitiva e consonte 
o indicado no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, tal e como sinala o artigo 17 da Orde do 24 de agosto 
de 2018, publicaranse no Diario Oficial de Galicia os actos administrativos deste procede-
mento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto, 
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RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Re-
solución do 31 de decembro de 2018, ditada no procedemento BS212A para a concesión 
de axudas destinadas á posta en marcha de casas do maior para os anos 2018 e 2019 ao 
abeiro da Orde do 24 de agosto de 2018 e que se xunta a esta resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 31 de decembro de 2018, que finaliza o 
procedemento, ponlle fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse recurso 
potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes 
contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ou di-
rectamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrati-
vo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o 
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2019

Ildefonso de la Campa Montenegro 
Director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

ANEXO 

Resolución do 31 de decembro de 2018 de concesión das axudas previstas na Orde 
do 24 de agosto de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de 
concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e se convocan en réxime 
de concorrencia competitiva para os anos 2018 e 2019 (código de procedemento BS212A)

De acordo co establecido na Orde do 24 de agosto de 2018 pola que se regulan as 
bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de 
casas do maior e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, para os anos 2018 
e 2019 (DOG núm. 171) e tendo en conta que:

Primeiro. As axudas teñen por obxecto a posta en marcha de experiencias piloto des-
tinadas á atención de mulleres e homes maiores de 60 anos de idade, en situación de 
dependencia moderada e severa, grao I e grao II respectivamente, mediante o establece-
mento da casa do maior nos concellos de menos de 5.000 habitantes.

Segundo. Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un orzamento to-
tal de 1.360.637 €, que se imputará ás aplicacións orzamentarias 12.04.312E.470.0 e 
12.312E.770.0. 
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Serán subvencionables a reforma e adaptación da vivenda destinada a servir de casa 
do maior así como o seu equipamento e dotación material nos termos previstos no artigo 
4 así como a prestación da atención individualizada dos maiores de 60 anos con depen-
dencia graos I e II, nas condicións previstas no artigo 2 da Orde do 24 de agosto de 2018.

Terceiro. A avaliación das solicitudes, con base no establecido no artigo 14 da citada 
orde, efectuouna a comisión de valoración constituída para tal efecto e de acordo cos 
criterios de valoración recollidos no artigo 15, o día 19 de decembro de 2018. A comisión 
de valoración, tendo en conta o crédito orzamentario e os topes xerais establecidos nas 
bases, fixou un limiar mínimo de 7 puntos para a obtención das axudas.

Cuarto. Que á vista do expediente e do informe da comisión de valoración, o órgano 
instrutor elaborou a correspondente proposta de resolución con data 20 de decembro de 
2018, na cal se recollen a orde de puntuación e o importe da axuda que corresponde a 
cada solicitude, e condicionan a súa concesión á emenda das deficiencias e/ou ao cum-
primento de todos os requisitos recollidos no artigo 11.2 da orde, no prazo de dous meses 
desde a recepción da resolución de concesión, ampliable a tres para os supostos de cons-
titución dunha cooperativa de traballo asociado.

De acordo co informe da comisión de valoración encargada da valoración das solicitu-
des para o outorgamento das axudas a que se refire a Orde do 24 de agosto de 2018 e a 
proposta presentada pola órgano instrutor do procedemento,

RESOLVE:

Primeiro. Acordar a concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior 
aos solicitantes que figuran no anexo I da presente resolución.

A percepción polo beneficiario do importe correspondente queda condicionado ao cum-
primento dos seguintes requisitos:

– Emenda das deficiencias e/ou cumprimento dos requisitos recollidos no artigo 11.2 da 
orde, no prazo de dous meses desde a recepción da resolución de concesión, ampliable 
a tres para o suposto de constitución dunha cooperativa de traballo asociado, nos termos 
previstos no anexo I desta resolución.

– Cumprimento dos requisitos establecidos nas bases reguladoras e das obrigas das 
entidades beneficiarias establecidas no artigo 20 da Orde do 24 de agosto de 2018 e, en 
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todo caso, as establecidas nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

Segundo. Non estimar os expedientes relacionados no anexo II polas causas que fi-
guran nel.

Terceiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución de con-
formidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas e no artigo 17 da Orde do 24 de agosto de 2018, pola 
que se aproban as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a 
posta en marcha de casas do maior e se convocan en réxime de concorrencia competitiva 
para os anos 2018 e 2019.

Contra esta resolución os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposi-
ción no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción da notificación, ou 
ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses 
contados desde o día seguinte da notificación, perante do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2018.

A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 16.1 da Orde do 24.8.2018; DOG núm. 171, 
do 7 de setembro). Ildefonso de la Campa Montenegro, director xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade.
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ANEXO I

axudas concedidas casas do maior convocatoria anos 2018-2019 (código de procedemento Bs212a)

Expediente Solicitante NIF
Concello 
Casa do 

Maior

Puntuación total 
(artigo 15)

Importe 
axuda gastos 
investimento

Importe prima 
desenvolvemento 

ano 2019

A concesión queda condicionada ao cumprimento 
das seguintes circunstancias e/ou achega da 
documentación no prazo de dous meses, ampliable 
a tres no caso de cooperativas

8/2018/BS212A María Amelia Fernández Blanco 7671***** Xunqueira de 
Espadanedo 72 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o 
caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 

11/2018/BS212A Ioana Irina Popa **5007*** Monfero 72 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o 
caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 

35/2018/BS212A María del Carmen Vázquez Expósito *****364Z Teixeira (A) 72 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o 
caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 

CVE-DOG: byba7wr1-b8x2-mm92-kgs1-brbiqhatl083
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Expediente Solicitante NIF
Concello 
Casa do 

Maior

Puntuación total 
(artigo 15)

Importe 
axuda gastos 
investimento

Importe prima 
desenvolvemento 

ano 2019

A concesión queda condicionada ao cumprimento 
das seguintes circunstancias e/ou achega da 
documentación no prazo de dous meses, ampliable 
a tres no caso de cooperativas

36/2018/BS212A María Isabel Méndez Fernández 7657***** Nogais (As) 72 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 

5/2018/BS212A Raúl Enrique Alonso Lorenzo *****223W Cenlle 72 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 

15/2018/BS212A Sara Villalba Novo ***8235** Cervantes 72 11.801,05 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 

18/2018/BS212A Alicia Creo Lago **8712*** Aranga 72 14.901,05 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 
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Expediente Solicitante NIF
Concello 
Casa do 

Maior

Puntuación total 
(artigo 15)

Importe 
axuda gastos 
investimento

Importe prima 
desenvolvemento 

ano 2019

A concesión queda condicionada ao cumprimento 
das seguintes circunstancias e/ou achega da 
documentación no prazo de dous meses, ampliable 
a tres no caso de cooperativas

19/2018/BS212A David Rivas Conde **87**092* Trazo 72 9.298,94 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 

25/2018/BS212A Melanie Rodríguez Doval ***78**4W Punxín 72 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o). 
Acreditar a residencia no concello

34/2018/BS212A Marina Loureiro Salgado *****860P Xunqueira de 
Ambía 72 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o)

2/2018/BS212A Natali Asorey Zorraquino *4*3**60P Laxe 65 11.308,20 € 19.600,00 €
Fotografías das adaptacións realizadas.
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

6/2018/BS212A Purificación Cuquejo Castro 34*****4C Blancos (Os) 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

CVE-DOG: byba7wr1-b8x2-mm92-kgs1-brbiqhatl083
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Expediente Solicitante NIF
Concello 
Casa do 

Maior

Puntuación total 
(artigo 15)

Importe 
axuda gastos 
investimento

Importe prima 
desenvolvemento 

ano 2019

A concesión queda condicionada ao cumprimento 
das seguintes circunstancias e/ou achega da 
documentación no prazo de dous meses, ampliable 
a tres no caso de cooperativas

32/2018/BS212A María Montserrat Nieves Rodríguez 3497***** Gudiña (A) 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

12/2018/BS212A María Elena Martínez López **3201*** Portomarín 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

13/2018/BS212A María Isabel Carballo Mascareñas *****687W Laza 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o 
caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

20/2018/BS212A María Esther Sánchez Barco 78*****8Q Santiso 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o 
caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

CVE-DOG: byba7wr1-b8x2-mm92-kgs1-brbiqhatl083
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Expediente Solicitante NIF
Concello 
Casa do 

Maior

Puntuación total 
(artigo 15)

Importe 
axuda gastos 
investimento

Importe prima 
desenvolvemento 

ano 2019

A concesión queda condicionada ao cumprimento 
das seguintes circunstancias e/ou achega da 
documentación no prazo de dous meses, ampliable 
a tres no caso de cooperativas

14/2018/BS212A Ana María González Sánchez ***45**4F Vilarmaior 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

17/2018/BS212A Ana María Sánchez Perfe. *****437L Páramo ( O) 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).
Acreditar residencia no concello

28/2018/BS212A Iria Gómez Ferreiro *612***3* Arbo 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).
Acreditar residencia no concello.

26/2018/BS212A Rosilda Rocha dos Santos *****842V Piñor 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
termos previstos no artigo 11.1 letra o).
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Expediente Solicitante NIF
Concello 
Casa do 

Maior

Puntuación total 
(artigo 15)

Importe 
axuda gastos 
investimento

Importe prima 
desenvolvemento 

ano 2019

A concesión queda condicionada ao cumprimento 
das seguintes circunstancias e/ou achega da 
documentación no prazo de dous meses, ampliable 
a tres no caso de cooperativas

1/2018/BS212A Flora Fernández Pérez *****875R Sarreaus 47 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

29/2018/BS212A Marta González Pérez 36*****4Q Castrelo de 
Miño 47 14.965,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

30/2018/BS212A Selene Domínguez Areal 7700***** Pazos de 
Borbén 47 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

33/2018/BS212A Beatriz Prieto Lorenzo 76*****7S Veiga (A) 47 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).
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Expediente Solicitante NIF
Concello 
Casa do 

Maior

Puntuación total 
(artigo 15)

Importe 
axuda gastos 
investimento

Importe prima 
desenvolvemento 

ano 2019

A concesión queda condicionada ao cumprimento 
das seguintes circunstancias e/ou achega da 
documentación no prazo de dous meses, ampliable 
a tres no caso de cooperativas

3/2018/BS212A Josefa Asunción Morgade Rúa 76***28** Rairiz de 
Veiga 7 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

7/2018/BS212A Jennifer Patricia Bernárdez Iglesias **4738*** Cenlle 72 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

4/2018/BS212A José Carlos Alcalde González *****355D Xunqueira de 
Espadanedo 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado.
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).
Acreditar residencia no concello

16/2018/BS212A Alejandro Pérez Torre 7931***** Monfero 65 8.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).
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Expediente Solicitante NIF
Concello 
Casa do 

Maior

Puntuación total 
(artigo 15)

Importe 
axuda gastos 
investimento

Importe prima 
desenvolvemento 

ano 2019

A concesión queda condicionada ao cumprimento 
das seguintes circunstancias e/ou achega da 
documentación no prazo de dous meses, ampliable 
a tres no caso de cooperativas

37/2018/BS212A María Olga Aira Saco ***26**3N Nogais (As) 65 15.000,00 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o 
caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).

9/2018/BS212A Julita Martínez Zerpa ***6131** Castrelo de 
Miño 47 13.619,30 € 19.600,00 €

Informe dos servizos técnicos municipais sobre as 
condicións de habitabilidade ou documentación 
técnica elaborada por profesional habilitado. 
Fotografías das adaptacións realizadas.
Alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, de ser o 
caso.
Datos de identificación da persoa substituta e copia 
cotexada da documentación recollida no 4.1.a)
Xustificante de contratar unha póliza de seguro nos 
temos previstos no artigo 11.1 letra o).
Acreditar residencia no concello

ANEXO II

expedientes desestimados e causas de desestimación

Expediente Solicitante NIF Concello Casa do Maior Resolución Causa 

10/2018/BS212A Manuel Losada Basteiro 3492***** Vilariño de Conso Inadmisión
Artigos 10.4 e 13.5 da Orde do 24 de agosto. O solicitante non 
achega a documentación requirida durante o prazo de emenda. 
Desistencia.

21/2018/BS212A Elvira Margarita Vilaboa *****815W Xermade Inadmisión
Artigos 10.4 e 13.5 da Orde do 24 de agosto. A solicitante non 
achega a documentación requirida durante o prazo de emenda. 
Desistencia.
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Expediente Solicitante NIF Concello Casa do Maior Resolución Causa 

22/2018/BS212A Francisco Moar Pérez 327***5** Moeche Inadmisión
Artigos 10.4 e 13.5 da Orde do 24 de agosto. O solicitante non 
achega a documentación requirida durante o prazo de emenda. 
Desistencia.

23/2018/BS212A María Teresa López Covela 76*****93X Irixo (O) Inadmisión
Artigos 10.4 e 13.5 da Orde do 24 de agosto. A solicitante non 
achega a documentación requirida durante o prazo de emenda. 
Desistencia.

24/2018/BS212A María Victoria García Ferreira **7070*** Pontedeva Inadmisión
Artigos 10.4 e 13.5 da Orde do 24 de agosto. A solicitante non 
achega a documentación requirida durante o prazo de emenda. 
Desistencia.

27/2018/BS212A Alsira Sanin García 3324***** Santiago de Compostela Inadmisión
Artigo 1 da Orde do 24 de agosto. Incumprimento do obxecto da 
orde ao non respectar o requisito de establecemento da casa do 
maior en concello con poboación inferior a 5.000 habitantes 

31/2018/BS212A Paz Alonso García *****982C Vilariño de Conso Inadmisión
Artigos 10.4 e 13.5 da Orde do 24 de agosto. A solicitante non 
achega a documentación requirida durante o prazo de emenda. 
Desistencia.
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