Secretaría de Política Social
Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia
AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO
MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS
TRABALLADORES QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA SÚA XORNADA
(Orde do 17 de mar zo de 2008. D.O.G. nº64 do xoves 3 de abril de 2008)
Obxecto:
Axudas aos traballadores que a partir do 1 de novembro de 2007 e ata o 31 de agosto de
2008 se acollan a unha redución da xornada de traballo de ata un máximo da metade de
duración da mesma, para o coidado dun fillo/a menor de 3 anos.
Beneficiarios/as:
 Homes traballadores por conta allea que se acollan á reducción de xornada.
 Familias monoparentais en que a per soa solicitante (home ou muller) sexa
traballador/a por conta allea e se acolla á redución de xornada.
Requisitos:
 Estar inscritos nun padrón de Galicia polo menos cun ano de antelación á
`presentación da solicitude.
 Nas familias non monoparentais, o outro membro deberá ser traballador por
conta allea ou autónomo.
 Que na data da solicitude o fillo/a conviva co solicitante.
 Que o período solicitado non coincida co permiso por maternidade nin con
calquera outro permiso para a mesma finalidade.
Contía das axudas:
Axuda de pagamento único en función da porcentaxe de redución da xornada laboral e
da duración da mesma, que será como máximo de 8 meses.
●Redución de ata o 33% da xornada laboral con duración de 8 meses:
 2400€ se é o primeiro fillo/a
 2700€ se é o segundo fillo/a ou xemelgas/os
 3000€ se é o terceiro fillo/a ou tres xemelgas/os
●Reducción superior ao 33% ata o 40% con duración de 8 meses:
 2700€ se é o primeiro fillo/a
 3000€ se é o segundo fillo/a ou xemelgos/as
 3300€ se é o terceiro fillo/a ou tres xemelgos/as
●Redución superior ao 40% e ata 0 50% con duración de 8 meses:
 3000€ se é o primeiro fillo/a
 3300€ se é o segundo fillo/a ou xemelgos/as
 3600€ se é o terceiro fillo/a ou tres xemelgos/as
As contías se reducirán se a persoa non está contratada a xornada completa ou cando a
reducción de xornada se solicite por un período menor a 8 meses.
Para o cálculo da axuda teranse en conta os fillos/as menores de 12 anos.
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Duración das axudas:
O tempo máximo será de 8 meses e o mínimo de 60 días naturais.
Presentación de solicitudes:
Dende o venres 4 de abril de 2008 ata o 31 de agosto de 2008.
Documentación:
 Solicitude oficial (anexo I)
 Fotocopia compulsada do DNI ou NIE e do libro de familia
 Fotocopia compulsada da sentencia de nulidade, separación ou divorcio se é o
caso.
 Fotocopia compulsada do auto xudicial de adopción ou tutela se é o caso
 Proxenitores solteiros con fillo/a recoñecido pero sen convivencia (anexo II se é
o caso)
 Certificación de empadroamento
 No caso de familias monoparentais certificación de convivencia
 Certificación bancaria orixinal da conta
 Declaración das axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo fin (anexo III)
 Declaración de que o período de redución solicitado non coincide co permiso de
maternidade ou outro (anexo III)
 Certificación da empresa acreditativa da redución de xornada (anexo IV)
 Orixinal ou compulsa do TA 2/R, na cal se reflicta a situación de garda legal se é
o caso
 No caso de familias non monoparentais, certificación da vida laboral relativa ao
cónxuxe ou parella
 Anexo V
Presentación de solicitudes:
No rexistro da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Resolución:
O prazo máximo de resolución e notificación das solicitudes será de dous meses,
transcorrido o cal se entenderá desestimada a petición de subvención.

