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Guía de procedementos e servizos

 

BS410A - Programa de prestación por fillas e fillos menores de tres anos.

Forma presentación

Tramitación en liña

Presencial

Datos solicitude

Prazo de presentación: 04/04/2017 - 26/05/2017.

Trinta e cinco (35) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

Documentación

A solicitude formalizarase no formulario normalizado que figura como anexo I desta orde e que estará dispoñible na
guía de procedementos e servizos que se atopa no enderezo:
http://www.xunta.gal/resultados-da-guia-de-procedementos.
As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Copia do libro ou libros de familia en que consten todas as fillas e fillos da persoa solicitante ou
certificación de nacemento do rexistro civil de cada unha das fillas ou fillos da persoa solicitante, para os
efectos de acreditar a data de nacemento e o número de orde que ocupa a filla ou fillo na descendencia da
persoa solicitante.
b) Xustificante de empadroamento conxunto de todos os membros da unidade familiar. Estes xustificantes
deberán ter unha antigüidade máxima de 6 meses.
c) No caso de nulidade, separación ou divorcio copia da sentenza ou da resolución xudicial que estableza as
medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns, acompañada, de ser o caso, do correspondente convenio
regulador.
d) Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que
a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma, de ser o caso.
e) Anexo II debidamente cuberto e asinado pola persoa proxenitora que non figure como solicitante e que
forme parte da unidade familiar. De non achegar este documento, deberá xustificarse presentando a
documentación que figura na letras c) deste artigo ou certificado de monoparentalidade expedido pola
Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, só no
caso de denegar expresamente a súa consulta.

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a
persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados



https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=410A&procedemento=BS410A

2 de 4

03/04/2017 19:00:06

documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no
procedemento a súa oposición expresa.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na
sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura
admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365
(https://sede.xunta.gal/chave365).
A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos
normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de
inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada
dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á
presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas
responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá
requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en
calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o
órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se
se dispón del.
No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos
establecidos pola sede electrónica ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia,
permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos na forma establecida no parágrafo
anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede
electrónica da Xunta de Galicia.

A onde acudir

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un
correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

DIRECCIÓN XERAL DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FAMILIAR, INFANCIA E ADOLESCENCIA

Servizo de Apoio á Familia, á Infancia e á Adolescencia
San Caetano, s/n
15781
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono:   Fax: 981544622 981544634
Email: dxfamilia.politicasocial@xunta.gal
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Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento
único por fillas e fillos menores de tres anos, así como a convocatoria destas axudas para o ano 2017.

Tipo de axuda e contía

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida
dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:

a) Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.

b) Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.

c) Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro
de 2017 (nados entre o 2.1.2014 e o 1.1.2017, incluídos) e que, durante o ano 2015, nin elas nin ningunha das persoas que
compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a
presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.

No caso de fillas ou fillos adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2015 e o 31 de decembro de 2016, a
prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que declare a
adopción ou o acollemento.

2. Nos supostos de que exista unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a
persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos, de acordo co establecido na dita resolución.

3. Para os efectos desta orde, enténdese por unidade familiar a formada polo pai e/ou a nai que teña/n a custodia do ou da
menor polo que se solicita a axuda e os fillos e fillas da persoa solicitante.

4. En ningún caso poderán ser beneficiarias as persoas proxenitoras privadas da patria potestade das súas fillas ou fillos,
ou se a tutela ou a garda fose asumida por unha institución pública.

5. As persoas estranxeiras que residan en Galicia poderán beneficiarse desta prestación sempre que cumpran as
condicións da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa
integración social, e os requisitos establecidos nesta orde. Ademais, deberán ter a condición de contribuíntes para os
efectos do disposto na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas e da modificación
parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio.

6. As persoas beneficiarias teñen que cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

Requisitos

1. Será requisito necesario para a concesión da prestación:

a) Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No caso de que non quede acreditada a dita
circunstancia pola presentación do xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten
documentación complementaria que o demostre.
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b) Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

2. Os requisitos para ter dereito a esta prestación deberán reunirse o último día do prazo de presentación de solicitudes.

Normativa

AUTONÓMICA

Orde do 24 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica
de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2017 (DOG nº 65 do 3 de abril de 2017).

 

Acceda a este e a outros procedementos relacionados a través da guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia
en https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos


