
 
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS.-OURENSE 

B A N D O 
 
A Xunta de Galicia, na Orde de 22 de decembro de 2015, establece as bases polas que se  

rexerá a concesión dunha axuda económica, a través da tarxeta benvida, para as familias 
que no ano 2016 teñan un fillo/a ou adopten un neno/a menor dun ano. 

Requisitos 
. Ter a súa residencia habitual en Galicia. 
. Que a renda da unidade familiar, sumadas a base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, 
da declaración do IRPF do ano 2014 non supere os 45.000 euros. No suposto de que esta contía 
fose superior, a renda per cápita, non deberá superar os 13.500 euros. 
No caso de non ter realizado a declaración do IRPF do ano 2014, os ingresos serán os que 
resulten dos datos que consten en poder da Axencia Estatal de la Administración Tributaria. 
 

Contía da axuda: 
 Con carácter xeral, a axuda será de 1.200 euros a razón de 100 euros/mes durante o primeiro 
ano de vida do fillo/a. A axuda farase efectiva a través da tarxeta benvida e só se poderá utilizar 
en farmacias, parafarmacias, supermercados e tendas de alimentación. 
No caso de adopción, a percepción da axuda producirase desde o mes en que se constitúa a 
adopción e ata que o neno/a faga un ano. 
 

Documentación a presentar 
1. Solicitude e anexos dispoñibles en http:www.xunta.es/resultados-da-guia-de-
procedementos(DOG nº. 248 do 30/12/2015). Na solicitude deberá figurar, con carácter 
obrigatorio, un teléfono móbil para os efectos de activar a tarxeta benvida. 
2.   Copia do Libro de familia ou certificado de nacemento do Rexistro Civil de cada un dos 
fillos/as da persoa solicitante. 
3. Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar. 
4. Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción. 
5.- Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante e da persoas proxenitora que non apareza como 
solicitante das axudas, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de 
datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 
6 - Copia da declaración do IRPF do ano 2014 da persoa solicitante e da proxenitora que non 
apareza como solicitante, só no caso que se denegue expresamente a súa consulta ante a 
Axencia Estatal da Administración Tributaria. 
 

Lugar de presentación 
. A solicitude deberá presentarse preferiblemente por vía electrónica na sede electrónica da 
Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es 
Opcionalmente tamén se poderán presentar a solicitude en soporte papel na Conselleria de 
Política Social, rúa Sáenz Díez, 33, Baixo - 32003 - Ourense 

Prazo de presentación 
 

 
 

O que se fai público para xeral coñecemento. 
San Cibrao das Viñas 8/02/2016 

 

Beneficiarios: 
Todas as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan fillas ou fillos, 
tanto por naturaleza como por adopción, nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 
2016. 

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a 
aquel en que se produce o nacemento.  

https://sede.xunta.es/
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