AXUDA ECONÓMICA A TRAVÉS DA TARXETA BENVIDA PARA AS FAMILIAS CON
FILLOS E FILLAS NADOS NO ANO 2018.
PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS:
Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade
Autónoma de Galicia que teñan fillas ou fillos, tanto por natureza como por
adopción, nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018.
TIPOS DE AXUDAS E CONTÍAS:
Con carácter xeral, a contía total da axuda será de 1.200€ a razón de 100€/mes,
facéndose efectivos do seguinte xeito:
-

Ano 2018: un único pagamento coa contía que corresponda en función do

-

mes de nacemento ou adopción ata o mes de decembro incluído.
Ano 2019: un único pagamento coa contía que corresponda dende xaneiro
ata o mes anterior ao que o neno ou nena cumpra un ano.

Para aquelas familias cunha renda igual ou inferior a 22.000€, ampliarase a axuda
ata que o neno ou nena cumpra 3 anos nas seguintes contías:
-

600€/ano, a razón de 50€/mes, sendo o primeiro fillo/-a.
1.200€/ ano, a razón de 100€/mes, sendo o segundo fillo/-a.
2.400€/ano, a razón de 200€/mes, sendo o terceiro fillo/-a ou sucesivos.

A axuda farase efectiva a través da tarxeta benvida, que só poderá ser utilizada en
farmacias, parafarmacias, supermercados e tendas de alimentación.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados dende o día
seguinte a aquel en que se produce o nacemento.
As solicitudes poderán presentarse nos Servizos Sociais municipais xunto coa
documentación requirida, de luns a venres en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Soutomaior, a 22 de xaneiro de 2018
O Alcalde

Agustín Reguera Ocampo
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