D. Rafael Perez Vazquez , Alcalde-Presidente do Concello de A Mezquita, polo presente,

Que a Consellería de Politica Social da Xunta de Galicia por, Orde do 11 de xuño de 2020 pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas ás familias con nenas e nenos de ata doce
anos de idade para a conciliación na situación xerada pola COVID-19 a través do programa
Bono coidado extraordinario. BS900C (DOG nº 114-bis do 12/6/2020).
Persoas beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Bono Coidado extraordinario os/as
pais/nais, titores/as, ou as persoas que teñan en situación de acollemento familiar ou garda
preadoptiva nenos/as:
a. Ambos proxenitores, ou o único no caso de familias monoparentais ou proxenitores con
custodia non compartida, traballando.
b. Ter uns salarios netos da unidade familiar da última mensualidade respecto do
momento de presentación da solicitude, detraendo o rateo da paga extraordinaria se a
houber, ou os rendementos netos da unidade familiar no caso de persoas traballadoras
autónomas, non superen os 2.500 € ou, de superalos, non sexan superiores aos 806 €
per cápita.
Gastos subvencionables
Poderán ser obxecto destas axudas as seguintes actuacións dirixidas á atención de nenos e nenas
menores de 12 anos e realizadas dentro do período subvencionable
a. Contratación de servizos de atención á infancia a domicilio.
b. Contratación laboral dunha persoa empregada do fogar destinada ao coidado dos nenos
e nenas. Consideraranse tamén neste suposto as ampliacións de contratos laborais
preexistentes que se realicen con esta finalidade.
c. Pase a situación de excedencia por coidado de fillos/as, ou redución da xornada de
traballo pola mesma causa do/da pai/nai, titor/a, ou a/s persoa/s que teñan o neno ou
nena en situación de acollemento familiar ou garda preadoptiva, sempre que supoña
Lugar e prazo de presentación de solicitudes
As persoas interesadas poderán informarse, a través do departamento de Servizos Sociais do
Concello ata o 13 de xullo de 2020. A presentación será obrigatoriamente por medios
electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da
Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
O Alcalde
D. Rafael Perez Vazquez
(Asinado dixitalmente na marxe)
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