CCOO
INFORMA
AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN
DA PRIMEIRA INFANCIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 NON
SOSTIDAS CON FONDOS PÚBLICOS
A TRAVÉS DO PROGRAMA BONO CONCILIA
En que consiste?
O obxecto é a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia
competitiva, para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos, en escolas
infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia,
e proceder á súa convocatoria para o curso 2021/22.
Quen pode solicitar a axuda e que se require?
Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Bono concilia as familias
residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren nos supostos
seguintes:
a) Ter un fillo ou filla nacido ou nacida con posterioridade ao 31 de decembro de
2018 e que non cumpra os requisitos para acceder ao programa de gratuidade da
atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as.
b) Estar en calquera das circunstancias seguintes:
1. Ter solicitado praza en calquera das escolas infantís 0-3 sostidas con
fondos públicos para o curso 2021/22 e non obtela, sempre que se exercese
a opción do programa Bono concilia.
2. Ter solicitado praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos
para o curso 2021/22 exercendo a opción do programa Bono concilia e,
tendo dereito por puntuación a unha praza, o horario demandado non
coincida co de apertura da escola infantil, polo traballo en quenda de tarde ou
en quendas rotativas de ambos/as proxenitores/as, circunstancia que se
acreditará documentalmente.
3. Obter praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o
curso 2021/22 e que se modifiquen considerablemente as condicións en que
esta foi concedida, sempre que se exercese a opción do programa Bono
concilia.
4. Ter obtido axuda deste programa no curso 2020/21 e solicitala para a
mesma nena ou neno.
5. Residir en concellos onde non existan escolas infantís 0-3 sostidas con
fondos públicos.
6. Ser beneficiario/a dunha praza do servizo de educación infantil en escolas
infantís de titularidade privada durante o curso 2020/21 e cumprir os
requisitos para a súa renovación.

7. Ter un segundo irmán ou segunda irmá que no curso 2020/21 estivese
asistindo a unha escola infantil 0-3 de titularidade privada acollida ao
programa da gratuidade da atención educativa.
c) Escolarizar o neno ou a nena nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos
públicos que conte coa autorización pertinente segundo o establecido no Decreto
254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,
autorización, acreditación e inspección de servizos sociais en Galicia.
Para os efectos desta orde, enténdese por escolas infantís 0-3 sostidas con fondos
públicos: as escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos
Sociais, as escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar, as escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI)
dependentes das corporacións locais e as escolas infantís 0-3 dependentes das
entidades privadas de iniciativa social que reciban axudas da Xunta de Galicia
para mantemento do centro.
Tipo de axuda e contía
1. A axuda consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do
importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos por un
período máximo de once meses.
2. A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar,
de acordo coa seguinte táboa, sen que se poida superar en ningún caso o custo da
praza:

Prazo de presentación
1. O prazo para presentar as solicitudes de axuda será dun mes contado a partir
do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (DOG
xoves 17 de xuño de 2021)

2. Con carácter excepcional poderán presentarse solicitudes pasado o prazo
ordinario establecido no número 2 e con data límite do 29 de outubro de 2021, nos
seguintes supostos:
a) As familias que residan en concellos onde non existan escolas infantís 0-3
sostidas con fondos públicos en que se producise un nacemento, acollemento
ou adopción da nena ou neno con posterioridade á finalización do dito prazo.
b) As mulleres vítimas de violencia de xénero que residan en concellos onde
non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos ás cales se lles
expedise a documentación acreditativa desta condición con posterioridade á
finalización do dito prazo.
c) As galegas e os galegos que retornen a Galicia durante o ano 2021, que
residisen fóra de España, sempre que o dito retorno se producise con
posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes e para un concello onde
non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos.
Presentación de solicitudes
As solicitudes das persoas interesadas que se encontren nos supostos recollidos
no artigo 3.1.b) 4º, 5º, 6º e 7º presentaranse preferiblemente por vía electrónica
través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de
Galicia https://sede.xunta.gal, indicando a opción de renovación da axuda ou de
nova solicitude segundo corresponda.
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).
As persoas interesadas que se encontren nos supostos recollidos no artigo 3.1.b)
1º,2º, e 3º accederán automaticamente ao programa do Bono concilia desde o
momento en que formen parte das correspondentes listas de agarda definitivas,
sen ter que presentar a solicitude regulada nesta orde.
Documentación necesaria
1. Nos supostos de renovación da axuda prevista no artigo 3.1.b) 4o, deberán
achegar ademais da solicitude (anexo I) o anexo II relativo á comprobación de
datos da/do cónxuxe, parella ou outros membros da unidade familiar.
2. Nos supostos do exercicio da opción ao programa Bono concilia do artigo 3.1.b)
1º, 2º e 3º e nos supostos de novas solicitudes previstas no artigo 3.1.b) 5º, 6º e
7º, xuntarase ademais a seguinte documentación:
a) Copia do libro de familia ou, na súa falta, dun documento que acredite
oficialmente a situación familiar.
b) Certificado de discapacidade ou do grao de dependencia do neno ou
nena para quen se solicita a axuda, de ser o caso, cando non fose expedido
pola Comunidade Autónoma galega.
c) Informe emitido polo equipo de valoración e orientación da xefatura
territorial correspondente da Consellería de Política Social sobre a

necesidade de integración na escola infantil, no caso dos nenos e nenas
con necesidades específicas de apoio educativo.
d) Copia da resolución administrativa de acollemento ou garda con fins
adoptivos, de ser o caso, cando estean formalizados por outra comunidade
autónoma distinta da galega.
e) Xustificación de ocupación da persoa solicitante e da persoa cónxuxe ou
parella no caso de persoas traballadoras que non estean no réxime xeral da
Seguridade Social.
f) Se procede, os documentos en que consten incidencias familiares,
económicas e sociais puntuables no baremo:
1º. Certificado de discapacidade ou do grao de dependencia da
nai/pai, acolledor/a, do titor/a legal ou outros membros da unidade
familiar cando non sexan expedidos pola Comunidade Autónoma de
Galicia.
2º. Certificado de convivencia e sentenza de separación ou divorcio,
convenio regulador ou resolución de medidas paternofiliais, no caso
de familia monoparental.
3º. Copia do título de familia numerosa, no caso de que non sexa
expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.
g) Acreditación da condición de muller vítima de violencia de xénero
mediante calquera dos seguintes documentos:
1º. Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou
testemuño ou copia dela autenticada pola/o secretaria/o xudicial.
2º. Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller
sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na Lei 11/2007,
do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero.
3º. Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da
Administración pública autonómica ou local.
4º. Certificación dos servizos de acollida da Administración pública
autonómica ou local.
5º. Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de
violencia.
6º. Informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
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