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RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que
se regulan as bases para a concesión das 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 de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA (DOG. núm. 9 do 15 de xaneiro de 2015)

O obxecto desta resolución é a convocatoria e regulación do réxime de concesión de
axudas económicas a aqueles/as traballadores/as que entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2014 tivesen unha situación de redución da súa xornada de traballo para o
coidado do seu/da súa fillo/a e de acordo co establecido no artigo 5 desta resolución.

Persoas beneficiarias:
1. Poderán beneficiarse das axudas previstas nesta resolución:
a) Homes que se acollan á redución de xornada a que se alude no artigo 5 desta resolución e sexan traballadores por conta allea, tanto da empresa privada como das
administracións públicas, organismos autónomos, entes públicos de dereito privado e
empresas públicas dependentes delas, con independencia de que o seu vínculo sexa
laboral, funcionarial ou estatutario e os socios das sociedades cooperativas sempre que
estes últimos pertenzan ao réxime xeral da Seguridade Social.
b) Familias monoparentais nas cales a persoa solicitante, home ou muller, sexa traballadora por conta allea e se acolla á redución de xornada a que se alude no artigo 5 desta
resolución.
2. As persoas solicitantes, para obter a condición de beneficiarias, deberán cumprir,
ademais das exixencias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os seguintes requisitos:
a) Estar inscritas no padrón de calquera municipio dos integrados no territorio da Comunidade Autónoma galega, polo menos cun ano de antelación.
b) Convivir co/coa fillo/a durante o período subvencionado.
c) No caso das familias non monoparentais, o cónxuxe ou parella deberá ser unha persoa traballadora por conta allea ou ben autónoma e manter esa situación durante todo o
período subvencionado.
Contía das axudas
1. A contía desta axuda determinarase en función da porcentaxe de redución da xornada
laboral e da súa duración, en atención ao nº de fillas/os a cargo da persoa solicitante, de
acordo cos seguintes tramos:
a) Cando a redución de xornada sexa de ata o 15 % dunha xornada laboral a tempo
completo e a súa duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):
I. Unha/un filla/o a cargo: 1.600 euros.
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II. Dúas/dous fillas/os a cargo: 1.900 euros.
II. Tres ou mais fillas/os a cargo: 2.200 euros.
b) Cando a redución de xornada sexa superior ao 15 % e ata o 33,33 % dunha xornada
laboral a tempo completo e a súa duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):
I. Unha/un filla/o a cargo: 2.700 euros.
II. Dúas/dous fillas/os a cargo: 3.000 euros.
III. Tres ou mais fillas/os a cargo: 3.300 euros.
c) Cando a redución de xornada sexa superior ao 33,33 % dunha xornada laboral a tempo completo e a súa duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):
I. Unha/un filla/o a cargo: 3.000 euros.
II. Dúas/dous fillas/os a cargo: 3.300 euros.
III. Tres ou mais fillas/os a cargo: 3.600 euros.
2. Cando a xornada se realice a tempo parcial, ou cando o período subvencionable sexa
inferior ao máximo, as contías das axudas reduciranse proporcionalmente.
3. Para o cómputo do número de fillos/as teranse en conta unicamente as/os fillas/os
menores de 12 anos, incluído o fillo/a polo/a que se solicita a redución de xornada.

+INFO: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150115/AnuncioG0244301214-0004_gl.pdf
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