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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de presIdencIa, admInIstracIóns públIcas e XustIza 

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2011, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida 
familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os tra-
balladores que se acollan á redución da súa xornada de traballo e se procede á 
súa convocatoria.

Unha das máis grandes transformacións vividas durante o século pasado foi a incorpo-
ración das mulleres a todas as esferas da vida social e económica, sendo particularmente 
significativo o cambio que supón o paulatino e imparable acceso das mulleres ao emprego.

Non obstante, a pesar deste progreso, os roles e estereotipos manexados socialmente 
durante séculos inciden aínda fortemente no imaxinario colectivo e a suposta maior capa-
cidade das mulleres para atender as responsabilidades de carácter familiar continúa difi-
cultando o seu acceso e permanencia no mercado laboral, debido, entre outras cuestións, 
a que son as que continúan acolléndose maioritariamente ás diferentes medidas postas en 
marcha desde as diferentes administracións públicas para promover políticas de concilia-
ción da vida persoal, familiar e laboral. 

O mantemento desta crenza ten efectos negativos na empregabilidade e na promoción 
profesional das mulleres da nosa comunidade, pois tal e como se recolle no Programa 
Operativo FSE Galicia 2007-2013, a súa situación laboral segue estando por debaixo dos 
estándares europeos e, aínda que a súa taxa de actividade sexa superior á media nacional, 
a súa taxa de desemprego continúa sendo alta.

O desequilibrio no reparto dos tempos dedicados ás tarefas de reprodución e coidado 
é un aspecto prioritario que debe ser abordado á hora de reducir a discriminación por ra-
zóns de xénero no mercado laboral. Con esta finalidade, contémplanse no eixo 2, tema 
prioritario 69 do dito Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, medidas para mellorar 
o acceso das mulleres ao mercado laboral, así como a súa participación e o seu progreso 
permanente nel e para impulsar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, 
co fin de reducir a segregación sexista en materia de emprego e reconciliar a vida laboral 
e privada, pois mentres as responsabilidades produtivas e reprodutivas non se repartan 
equitativamente non se poderá acadar un mercado de traballo igualitario nin un escenario 
de conciliación da vida familiar, persoal e profesional razoablemente construído.
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De conformidade co Decreto 325/2009, do 18 de xuño, polo que se establece a estrutu-
ra orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, na 
redacción dada polo Decreto 215/2010, do 16 de decembro, correspóndenlle á Secretaría 
Xeral da Igualdade, como órgano superior da Administración autonómica en materia de 
igualdade, entre outras, as funcións de planificar, deseñar, coordinar e avaliar a xestión 
das políticas da Xunta de Galicia en materia de promoción da corresponsabilidade entre 
mulleres e homes no eido persoal, familiar e laboral, así como tamén propor medidas, pro-
gramas e normas dirixidas á promoción do exercicio efectivo dos dereitos das mulleres, a 
incrementar a súa participación na vida económica, laboral, política, social e cultural e a 
eliminar as discriminacións existentes entre sexos.

En consecuencia, e coa dobre vontade de apoiar a asunción de responsabilidades fami-
liares por parte dos varóns e de axudar á desaparición dos estereotipos sobre a mellor ou 
menor disposición de mulleres e homes a asumir as tarefas do coidado dos e das menores, 
a Secretaría Xeral da Igualdade quere apoiar economicamente a aqueles traballadores 
que reduzan a súa xornada laboral por razón da atención dos seus fillos e fillas menores 
de tres anos, entendendo que se trata dunha medida que, indirectamente, favorece tamén 
o mantemento das traballadoras que teñen responsabilidades familiares no mercado de 
traballo. As familias monoparentais son incluídas tamén na convocatoria por entender que 
a súa situación precisa de apoio específico para favorecer a conciliación da vida persoal, 
laboral e familiar.

As subvencións concedidas a través da presente resolución estarán cofinanciadas polo 
Fondo Social Europeo a través do Programa operativo do Fondo Social Europeo de Galicia 
2007-2013, eixo 2-tema prioritario 69, e axustaranse ás normas sobre elexibilidade aplica-
bles ás axudas financeiras con fondos comunitarios e, en particular, ao disposto no Regu-
lamento (CE) 1828/2006 da Comisión do 8 de decembro de 2006, que fixa normas de des-
envolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello do 11 de xullo, polo que se 
establecen as disposicións xerais relativas ao fondo europeo de desenvolvemento rexio-
nal, ao fondo social europeo e ao fondo de cohesión, no Regulamento (CE) 1080/2006, 
do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (DOUE L 45, 15-2-2007) e mais na Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola 
que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o perío-
do de programación 2007-2013 e na Orde TIN/788/2009 que a modifica.

Así mesmo, esta resolución adáptase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia e demais normativa de desenvolvemento e ao disposto na Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións e no seu regulamento, aprobado polo Real de-
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creto 887/2006, do 21 de xullo, tendo en conta en todo caso os principios de publicidade, 
transparencia, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos 
obxectivos fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e na 
utilización dos recursos públicos, e os demais requisitos esixidos na Lei 14/2010, do 27 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, 
existindo crédito axeitado e suficiente para o financiamento do gasto que se proxecta. A 
concesión destas axudas realizarase segundo o procedemento previsto nos artigos 19.2 e 
22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A disposición adicional segunda do Decreto 325/2009, do 18 de xuño, de estrutura orgá-
nica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia desconcen-
tra nas secretarías xerais dependentes da Presidencia a competencia para a aprobación 
das bases, a convocatoria e a resolución en materia de axudas e subvencións do seu 
respectivo ámbito de competencia.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e réxime das axudas.

1. O obxecto da presente resolución é a convocatoria e regulación do réxime de conce-
sión de axudas económicas a aqueles traballadores que entre o 1 de setembro de 2010 e o 
30 de abril de 2011 se acolleran a unha redución da súa xornada de traballo para o coidado 
do seu fillo/a.

2. O outorgamento das axudas ás que se refire esta convocatoria realizarase a través 
da modalidade de pagamento único e de forma continuada ata esgotar o crédito orzamen-
tario consignado para estes efectos, segundo a orde de recepción de solicitudes e baixo 
os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación. 

Artigo 2. Compatibilidade das axudas.

As axudas por redución de xornada previstas na presente resolución serán compatibles 
con calquera outra que, co mesmo obxecto, teñan establecidas ou puideran establecer 
calquera das administracións públicas, dos seus organismos autónomos, entes ou socie-
dades, así como por calquera entidade privada.

C
V

E
-D

O
G

: d
77

d2
c7

7-
9d

82
-4

f4
4-

bb
36

-f
05

52
f3

d3
7e

9



DOG Núm. 95 Mércores, 18 de maio de 2011 Páx. 9806

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Artigo 3. Financiamento.

1. Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un orzamento total de 
363.747,50 euros que se imputarán á aplicación orzamentaria 04.40.312G.480.0 podendo 
estar cofinanciadas ao 80% con fondos FSE no Programa Operativo de Galicia 2007-2013, 
eixo 2, tema prioritario 69.

2. De acordo co disposto no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que 
se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, excep-
cionalmente poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o aumento 
veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito; cando existan re-
manentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos in-
cluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo; e no suposto previsto no 
artigo 25.3 do dito regulamento. O incremento do crédito queda condicionado á declaración 
de dispoñibilidade do crédito como consecuencia das circunstancias sinaladas e, no seu 
caso, previa aprobación da modificación orzamentaria que proceda. A ampliación de crédi-
to publicarase nos mesmos medios que a convocatoria sen que isto implique a apertura de 
prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

Artigo 4. Persoas beneficiarias.

1. Poderán beneficiarse das axudas previstas nesta resolución:

a) Homes que se acollan á redución de xornada á que se alude no artigo 5 da presente 
resolución e sexan traballadores por conta allea, tanto da empresa privada como das admi-
nistracións públicas, organismos autónomos, entes públicos de dereito privado e empresas 
públicas dependentes delas, con independencia de que o seu vínculo sexa laboral, funcio-
narial ou estatutario e os socios das sociedades cooperativas sempre que estes últimos 
pertenzan ao réxime xeral da Seguridade Social.

b) Familias monoparentais nas que a persoa solicitante, home ou muller, sexa traba-
lladora por conta allea e se acolla á redución de xornada á que se alude no artigo 5 da 
presente resolución.

2. As persoas solicitantes, para obter a condición de beneficiarias, deberán cumprir, 
ademais das esixencias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, os seguintes requisitos:
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a) Estar inscritas no padrón de calquera municipio dos integrados no territorio da comu-
nidade autónoma galega, polo menos cun ano de antelación á presentación da solicitude 
de subvención.

b) Convivir co/a fillo/a na data da solicitude.

c) No caso das familias non monoparentais, o outro membro da unidade familiar deberá 
ser traballador/a por conta allea ou ben autónomo/a e manter esa situación durante todo 
o período subvencionado. Entenderase cumprido este requisito cando, habendo períodos 
non traballados, a suma destes non supere o 5% do período subvencionado.

3. En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados da patria potesta-
de dos seus fillos/as, ou se a súa tutela ou garda fora asumida por unha institución pública.

Artigo 5. Accións subvencionables.

1. As axudas serán concedidas aos traballadores que, entre o 1 de setembro de 2010 
e o 30 de abril de 2011, se atopasen en situación de redución da xornada de traballo para 
o coidado dun/unha fillo/a menor de tres anos. Para ser subvencionable a dita redución 
deberá ter unha duración mínima de 60 días naturais ininterrompidos e comprendidos no 
período anteriormente citado .

2. Tamén poderán acollerse a esta axuda os traballadores que, cumprindo os requisitos 
establecidos no apartado anterior, adopten un/unha menor ou o/a teñan en situación de 
acollemento familiar, nas modalidades de acollemento familiar permanente ou acollemento 
familiar preadoptivo.

3. A idade do/a fillo/a poderase ampliar ata os 12 anos no suposto de que o/a menor 
padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33%. 

4. No suposto de fillos/as adoptados/as ou menores en réxime de acollemento familiar, 
non se terá en conta a data de nacemento, pero para ter dereito a axuda non poderán ter 
transcorrido máis de tres anos dende a data da decisión administrativa ou xudicial de aco-
llemento ou da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción. En calquera caso o/a 
fillo/a polo/a que se solicita a axuda terá que ser menor de 12 anos. 

5. En ningún caso o período para o que se solicita a subvención pode coincidir co permi-
so por maternidade nin con calquera outro permiso, licenza ou excedencia para a mesma 
finalidade. 
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6. Na concesión destas axudas respectaranse as condicións da Orde TIN/2965/2008, 
do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo FSE modificada 
pola Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo.

Artigo 6. Contía das axudas.

1. A contía desta axuda estará en función da porcentaxe de redución de xornada laboral 
que se solicite, da duración desta e do número de fillas/os a cargo da persoa solicitante, 
sendo considerados para o seu establecemento os seguintes tramos:

a) Cando a redución de xornada sexa de ata o 15% da xornada laboral e a súa duración 
se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):

i. 1.600 euros se é a/o primeira/o filla/o.

ii. 1.900 euros se é a/o segunda/o filla/o ou se son xemelgas/os.

iii. 2.200 euros se é a/o terceira/o filla/o ou se son trixemelgas/os.

b) Cando a redución de xornada sexa superior ao 15% e ata o 33,33% da xornada labo-
ral e a súa duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):

i. 2.700 euros se é a/o primeira/o filla/o.

ii. 3.000 euros se é a/o segunda/o filla/o ou se son xemelgas/os.

iii. 3.300 euros se é a/o terceira/o filla/o ou se son trixemelgas/os.

c) Cando a redución de xornada sexa superior ao 33,33% da xornada laboral e a súa 
duración se estenda á totalidade do período subvencionable (8 meses):

i. 3.000 euros se é a/o primeira/o filla/o.

ii. 3.300 euros se é a/o segunda/o filla/o ou se son xemelgas/os.

iii. 3.600 euros se é a/o terceira/o filla/o ou se son trixemelgas/os.

2. As contías citadas nos apartados anteriores son as máximas aplicables aos casos 
nos que a redución de xornada corresponda a unha persoa contratada a xornada completa. 
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Cando a persoa que solicita a redución estivera contratada para unha xornada laboral de 
duración inferior, as contías das axudas diminuiranse proporcionalmente. Do mesmo xeito, 
cando a redución de xornada teña unha duración inferior a 8 meses, as contías antes cita-
das reduciranse proporcionalmente.

3. Para o cálculo da contía da axuda teranse en conta unicamente as/os fillas/os meno-
res de 12 anos, agás no caso da/do filla/o pola/o que se solicita a redución de xornada, no 
que se terá en conta o establecido no artigo 5.

Artigo 7. Solicitudes, prazo de presentación e documentación.

1. As solicitudes, xunto coa documentación requirida, deberán dirixirse á Secretaría Xe-
ral da Igualdade, a través de calquera dos medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, entre as que se in-
clúen os rexistros dos concellos que teñan subscrito o convenio de colaboración para a 
implantación dun sistema intercomunicador do rexistro coa Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

2. A solicitude e demais documentación presentarase obrigatoriamente nos modelos nor-
malizados que se inclúen como anexos desta resolución. Os ditos anexos publícanse no DOG; 
non obstante poderanse obter, cubrir e imprimir a través da web http://www.mulleresengalicia.es

3. O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día se-
guinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como 
último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último 
día de prazo fora inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no 
mes do vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que 
o prazo expira o último do mes.

4. Xunto coa solicitude presentarase a seguinte documentación:

a) Solicitude oficial segundo modelo anexo I.

b) Fotocopia compulsada do libro de familia.

c) Fotocopia compulsada da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do conve-
nio regulador, se é o caso.
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d) Nos supostos de adopción, fotocopia compulsada da resolución xudicial pola que se 
constitúa a adopción.

e) No caso de acollemento familiar copia compulsada da resolución administrativa ou 
xudicial de acollemento.

f) No suposto de fillos/as afectados/as por unha discapacidade igual ou superior ao 
33%, certificación actualizada acreditativa de tal condición. Non será necesario achegar 
esta documentación no caso de que fora expedida pola Xunta de Galicia no desenvolve-
mento das súas competencias.

g) No caso de proxenitores solteiros cun/unha fillo/a recoñecido/a polo outro proxenitor 
pero sen que exista convivencia entre pai e nai, declaración xurada que recolla este extre-
mo (anexo II).

h) Certificación de empadroamento no que se acredite a data de empadroamento da 
persoa solicitante dentro do territorio da comunidade autónoma galega e tendo en conta o 
establecido no artigo 4.2 a (estar inscrita no padrón de calquera municipio dos integrados 
no territorio da Comunidade Autónoma galega, polo menos cun ano de antelación á pre-
sentación da solicitude de subvención). 

i) No caso de familias monoparentais, volante de empadroamento no que consten as 
persoas que conviven no domicilio coa persoa solicitante.

j) Certificación bancaria orixinal da conta da que é titular a persoa solicitante.

k) Declaración de que o período de redución solicitado non coincide co permiso por 
maternidade, nin con ningún outro permiso, licenza ou excedencia para o mesmo fin da 
cónxuxe ou parella (anexo III asinado pola persoa que asina a solicitude de axuda).

l) Certificación da empresa, ou, se é o caso, da administración pública correspondente, 
acreditativa da redución de xornada (anexo IV). No suposto de que durante o período polo 
que se solicita a subvención se producira un aumento ou diminución da porcentaxe inicial de 
redución da xornada de traballo deberá cubrirse un anexo IV por cada unha das variacións 
producidas. Igualmente se a redución de xornada non fora desfrutada de modo ininterrom-
pido, cubrirase un anexo IV por cada un dos períodos nos que se estivera nesta situación.

m) TA 2/R (variación de datos na Seguridade Social), na que se reflicta a situación da 
garda legal. No caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao da seguridade 
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social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, etc.), certificación na que se acredite a referida situa-
ción. Estes documentos non poderán ter unha antigüidade superior a 15 días ao día da 
presentación da solicitude, excepto nos casos nos que o período de redución xa estivese 
rematado no momento da solicitude, que se deberá presentar TA 2/R no que se reflicta o 
inicio da redución por garda legal e TA 2/R no que se reflicta a situación actual.

n) Declaración do conxunto de todas as solicitudes de axudas concedidas e/ou soli-
citadas para a mesma finalidade, procedentes das distintas administracións públicas ou 
doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais; así como de non estar 
incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a que esta-
blece o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia (anexo V).

o) Certificado de vida laboral emitida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social relativa 
a persoa solicitante da axuda.

p) No caso de familias non monoparentais certificación de vida laboral emitida pola Te-
sourería Xeral da Seguridade Social relativa ao cónxuxe ou parella. No caso de pertencer a 
sistemas de previsión social distintos ao da seguridade social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU 
etc.), certificación acreditativa da data dende a cal presta os seus servizos, con indicación 
de que na actualidade se atopa en servizo activo.

q) Declaración de non estar incurso/a en ningún procedemento de reintegro ou sancio-
nador (anexo V).

r) Anexo VI relativo a recollida de datos para a análise de resultados.

5. A elaboración e presentación da solicitude farase segundo as especificacións destas 
bases, empregando obrigatoriamente os anexos normalizados para os documentos que se 
sinalan neste artigo. Estes formularios presentaranse no seu formato orixinal e sen emendas 
nin rascaduras, dando lugar a inobservancia deste extremo á inadmisión da solicitude. Así 
mesmo, toda a documentación debe ser achegada en papel tamaño DIN A4, sen usar gram-
pas, espirais, carpetas clasificadoras, arquivadores, encadernacións ou calquera outro en-
gadido ao papel que dificulte ou impida os procesos de tratamento, arquivo e dixitalización 
da documentación, e supoña un gasto evitable e superfluo para as persoas solicitantes; a 
presentación óptima realizarase coa documentación numerada e fixada mediante elemen-
tos metálicos tipo fastener ou clips de suxeición similares. Cómpre ter tamén en conta que 
o engadido de portadas á primeira folla dos modelos normalizados dificulta o proceso nos 
rexistros oficiais e a alta dos expedientes administrativos, polo que se deberá omitir esta 
práctica procurando que o selo do rexistro de entrada figure no anexo de solicitude.
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Artigo 8. Consentimentos e autorizacións.

1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases re-
guladoras e comporta a autorización da persoa solicitante para que o órgano concedente 
consulte os seus datos de identidade e obteña de forma directa a acreditación do cumpri-
mento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Segurida-
de Social, a través de certificacións telemáticas.

De conformidade co artigo 20.3 da Lei 9/2007, se a persoa solicitante indica que certa 
documentación que se deba usar neste procedemento xa figura no poder da Administra-
ción, a presentación da solicitude implica a autorización ao órgano instrutor para acceder a 
ela. Para estes efectos, a documentación débese manter vixente e identificarase no formu-
lario de solicitude o procedemento administrativo para o que foi presentada.

2. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 
27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións 
da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da subvención consentirá expresamente a inclu-
sión e publicidade no devandito rexistro dos datos relevantes referidos ás axudas e sub-
vencións recibidas así como ás sancións impostas, feito que terá lugar agás nos supostos 
legalmente establecidos.

3. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de 
boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral da Igualdade publica-
rá na súa páxina web oficial a relación de persoas beneficiarias e o importe das axudas 
concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o trata-
mento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a súa publicación na citada páxina 
web, coas excepcións previstas nas leis.

4. A Secretaría Xeral da Igualdade velará polos datos de carácter persoal que serán obxec-
to de tratamento, e para eses efectos procederase á súa incorporación a un ficheiro que cum-
prirá as esixencias da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 
carácter persoal, adoptándose tanto as medidas de seguridade técnicas como organizativas.

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais será estritamente a xestión e 
tramitación dos expedientes correspondentes e as que deriven da aplicación da Lei 4/2006, 
do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

Os datos non serán obxecto de cesión a terceiras persoas; no obstante, a Secreta-
ría Xeral da Igualdade revelará ás autoridades públicas competentes os datos persoais e 
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calquera outra información que estea no seu poder ou sexa accesible a través dos seus 
sistemas e lle sexa requirida de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias 
aplicables ao caso. 

Decláranse recoñecidos os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, 
que poderán exercerse ben mediante escrito no que se achegue identificación suficiente, 
dirixido ao seguinte enderezo: Secretaría Xeral da Igualdade, edificio administrativo San 
Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou ben mediante o procedemento habilitado 
para estes efectos, dispoñible na Guía do Cidadán da páxina web da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Instrución dos procedementos.

1. A instrución dos procedementos corresponde á Subdirección Xeral de Promoción da 
Igualdade. Este proceso efectuarase de forma continuada segundo a orde de recepción de 
solicitudes.

2. O órgano instrutor realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a 
determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe 
formular a proposta de resolución. 

3. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a soli-
citude non reúne algún dos requisitos esixidos nestas convocatoria, o órgano instrutor requirirá 
as persoas interesadas para que, nun prazo de dez días hábiles, emenden a falta ou acheguen 
os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o 
fixesen, teranse por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Artigo 10. Resolución e notificación.

1. Correspóndelle á secretaria xeral da Igualdade, de acordo co establecido na dispo-
sición adicional segunda do Decreto 325/2009, do 18 de xuño, de estrutura orgánica dos 
órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, a proposta do órgano 
instrutor e despois da fiscalización pola intervención delegada, a resolución destas axudas.

2. A resolución da subvención será notificada no prazo máximo de catro meses conta-
dos a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, 
se transcorrido o dito prazo non se notificaran as resolucións, as solicitudes entenderanse 
desestimadas. 
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3. Na resolución de concesión informaráselles ás persoas beneficiarias de que a obten-
ción de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de beneficiarias que a autori-
dade de xestión do programa operativo publicará conforme ao previsto no artigo 7.2 d) do 
Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE L/45, do 15 
de febreiro de 2007) e de que na devandita lista figuran os datos de identidade ou denomi-
nación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación.

Artigo 11. Réxime de recursos.

As resolucións expresas ou presuntas ditadas ao abeiro da presente resolución poñe-
rán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen 
prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren 
procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun 
mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, 
ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día 
seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses contados 
a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 12. Obrigas das persoas beneficiarias.

As persoas beneficiarias das axudas obríganse a observar o disposto no artigo 11 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e demais normativa aplicable, e es-
pecificamente ao seguinte: 

a) Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comu-
nidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas 
funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

b) Someterse ás actuacións de supervisión e control dos órganos da Administración do 
Estado e da Comunidade Autónoma, do Fondo Social Europeo, da Unidade Administradora 
do Fondo Social Europeo do Ministerio de Traballo e Inmigración, e da Secretaría Xeral da 
Igualdade, para realizar as comprobacións e verificacións que se consideren precisas para 
a constatación do cumprimento do disposto nesta resolución e demais normas vixentes 
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que resulten de aplicación e achegar canta información lle sexa requirida no exercicio das 
actuacións anteriores.

Artigo 13. Pagamento.

A axuda concedida será aboada nun pagamento único polo importe que corresponda 
segundo as contías determinadas no artigo 6 da presente resolución, unha vez notificada 
a resolución de concesión. O pagamento farase unicamente na conta que as persoas so-
licitantes fagan constar no anexo I, e que coincida coa da certificación bancaria requirida 
no artigo 7.4.j.

Artigo 14. Incumprimento, reintegros e sancións. 

1. Procederá o reintegro, total ou parcial, da axuda pública percibida e dos xuros de 
demora devengados desde o momento do seu pagamento ata a data na que se acorde a 
procedencia do reintegro nos seguintes casos:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando 
aquelas que o impedisen.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou non 
adopción do comportamento que fundamentan a concesión da subvención.

c) Incumprimento das obrigas impostas pola administración ás entidades colaboradoras 
e aos/ás beneficiarios/as, así como dos compromisos por estes/as asumidos, con motivo 
da concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso derive a imposibilidade de 
verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e 
regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou 
entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

d) Incumprimento de adoptar as medidas de difusión contidas no apartado 3 do artigo 15 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control 
financeiro previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como o incum-
primento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso 
derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento 
do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorren-
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cia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes 
de calquera administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou 
de organismos internacionais.

f) Adopción, en virtude do establecido nos artigos 87 a 89 do Tratado da Unión Europea, 
dunha decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.

g) Nos demais supostos previstos na normativa reguladora da subvención.

2. Para facer efectiva a devolución á que se refire o punto anterior, tramitarase o oportu-
no procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

3. Ás persoas beneficiarias das subvencións reguladas nesta resolución seralles de 
aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 15. Control. 

1. A Secretaría Xeral da Igualdade poderá levar a cabo as actividades de inspección que 
considere oportunas para controlar o cumprimento das axudas reguladas nesta resolución. 

2. Ademais do anterior, todas as axudas estarán sometidas á función interventora e de 
control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos 
que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a súa 
normativa de desenvolvemento. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comproba-
ción previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Artigo 16. Publicidade e información. 

1. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión, a 
Secretaría Xeral da Igualdade publicará no Diario Oficial de Galicia a relación das subven-
cións concedidas con indicación da norma reguladora, persoa beneficiaria do programa e 
crédito orzamentario, contía e finalidade da axuda, en aplicación do disposto no artigo 15 da 
Lei 9/2007, de subvencións de Galicia e dos artigos 6 e 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 
da Comisión. Igualmente, nos cinco días seguintes á notificación da concesión publicarase 
na páxina web oficial da Secretaría Xeral da Igualdade a relación de beneficiarias con expre-
sión da persoa beneficiaria, a contía e a finalidade, segundo indica o artigo 13 da Lei 4/2006, 
do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.
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2. As persoas beneficiarias, coa presentación das solicitudes, autorizan á Secretaría 
Xeral da Igualdade a incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións, e con-
venios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes 
referidos á axuda recibida así como ás sancións impostas.

A reserva que a persoa solicitante poida facer no sentido de non autorizar a obtención 
de datos ou a publicidade de datos nos rexistros, que en todo caso terá que ser expresa, 
poderá dar lugar a exclusión do proceso de participación para obter a subvención ou, 
noutro caso, á revogación do acto de outorgamento e, se procede, ao reintegro do importe 
concedido.

Artigo 17. Información ás persoas interesadas.

Sobre o procedemento administrativo asociado a esta resolución, que ten o código 
SI440A, poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Secre-
taria Xeral da Igualdade, nos servizos de igualdade das delegacións territoriais da Conse-
llería da Presidencia, AAPP e Xustiza; a través da páxina web oficial da Xunta de Galicia, 
http://www.xunta.es/resultados-da-guia-do-cidadan, ou da Secretaría Xeral da Igualdade, 
http://www.mulleresengalicia.es, do teléfono 881 99 91 63, no enderezo electrónico promoción.
igualdade@xunta.es, ou presencialmente.

Artigo 18. Remisión normativa.

Para todo o non contemplado nesta resolución estarase ao disposto no Regulamen-
to (CE) 1081/2006, do 5 de xullo, relativo ao Fondo Social Europeo; no Regulamento 
(CE) 1083/2006 do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de 
Cohesión; no Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro, que fixa 
normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, polo que 
se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión; na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se apro-
ba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia; no disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o 
seu regulamento; na Orde do 21 de decembro de 2009, da consellería de Facenda, pola 
que regulan as normas para a execución, seguimento e control dos programas operativos 
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Feder de Galicia 2007-2013 e FSE de Galicia 2007-2013; na Orde TIN/2965/2008, do 14 
de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo 
durante o período de programación 2007-2013 e na Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo, 
que a modifica; e no resto de normativa que resulte de aplicación.

Disposición derradeira primeira.

Correspóndelle á secretaria xeral da Igualdade ditar as instrucións que sexan necesa-
rias para o axeitado desenvolvemento e cumprimento desta convocatoria.

Disposición derradeira segunda.

A presente resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2011.

Marta González Vázquez 
Secretaria xeral da Igualdade
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SI440A SOLICITUDE

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO
AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO 
MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE PARA OS 
TRABALLADORES QUE SE ACOLLAN Á REDUCIÓN DA SÚA 
XORNADA DE TRABALLO

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Igualdade

ANEXO I

FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

UNIÓN EUROPEA

Secretaría Xeral da Igualdade

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)

de 201de,
Lugar e data

Resolución do 5 de maio de 2011, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral 
como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan 
á redución da súa  xornada de traballo e se procede á súa convocatoria.

LEISLACIÓN APLICABLE

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

DATOS DO/A SOLICITANTE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

ENDEREZO

NIF/NIENOME

LOCALIDADE

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (ARTIGO 7.4)

Quen abaixo asina DECLARA QUE: 
Dá expresamente o seu consentimento á Secretaría Xeral da Igualdade para que, de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas 
na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta resolución no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos 
referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente. 
Autorizo a Secretaría, de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e coa orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que 
o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no sistema de verificación de datos de identidade.

DATOS DO CÓNXUXE OU PARELLA (SE É O CASO)
NIF/NIENOMEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS DOS/AS FILLOS/AS POLOS QUE SE SOLICITA A AXUDA
APELIDOS E NOME DATA DE NACEMENTO/ADOPCIÓN 

OU ACOLLEMENTO

Fotocopia compulsada do libro de familia.
Fotocopia compulsada da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, se é o caso
Nos supostos de adopción, fotocopia compulsada da resolución xudicial pola que se constitue a adopción

Certificación de empadroamento no cal se acredite a data de empadroamento da persoa solicitante dentro do territorio da Comunidade Autónoma galega.

Certificación bancaria orixinal da conta de que é titular a persoa solicitante.
Anexo III.

Fotocopia compulsada do TA 2/R. 

No caso de familias non monoparentais, certificación de vida laboral emitida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativa ao cónxuxe ou parella. No caso de
pertencer a sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju, etc.), certificación acreditativa da data desde a cal presta os seus
servizos, con indicación de que na actualidade se atopa en servizo activo.
Anexo V.

Anexo II (para o caso de proxenitores solteiros con fillo/a recoñecido polo outro proxenitor pero sen que exista convivencia entre pai e nai, declaración xurada que 
recolla este extremo).

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DA CONTA CORRENTEDÍXITOS DE CONTROLCÓDIGO DA SUCURSALCÓDIGO DO BANCO

DATOS BANCARIOS

No caso de familias monoparentais, volante de empadroamento en que consten as persoas que conviven no domicilio coa persoa solicitante.

Anexo IV.

Certificación en que se acredite a garda legal. No caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju) etc. 
Certificado en que se acredite o grao de discapacidade do fillo/a polo/a cal se solicita a axuda nos supostos en que este fora expedido por unha Administración distinta 
á da Xunta de Galicia

Anexo VI.

MINUSVALIDEZ

SI NON

SI NON

SI NON

FAMILIA MONOPARENTAL SI NON

No caso de acollemento familiar, copia compulsada da resolución administrativa ou xudicial de acollemento.
Certificado de vida laboral emitida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativa a persoa solicitante da axuda
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* Asinado e cuberto pola persoa que asina a solicitude de axuda

D./Dª , con DNI/NIF n.º

enderezo

localidade

, código postal

, provincia , teléfono

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

Que o/a meu/miña fillo/a non convive co seu outro/a

proxenitor/a e está ao meu coidado no domicilio arriba indicado

de 201de,

(Sinatura)

ANEXO II

ANEXO III

, con DNI/NIF n.ºD./Dª

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

2.º Que o período solicitado non coincide co permiso por maternidade, nin con calquera outro permiso, licenza ou
excedencia para a mesma finalidade. 

3.º     Que o período de desfrute do permiso por maternidade foi o seguinte: desde o día            ata o día

de 201de,

(Sinatura)

Lugar e data

DECLARACIÓN XURADA (para cubrir só no caso de proxenitores solteiros/as con fillas/os recoñecidos/as polo outro proxenitor
co que non conviven).

,

,

,

,

Lugar e data

(*)  En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os 
datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste 
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito 
dirixido a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

.

1.º     Que os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son verdadeiros.
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Non se admitirán certificacións que presenten correccións, emendas ou riscadas.

ANEXO IV

CERTIFICACIÓN DA EMPRESA

D./Dª

CERTIFICO:

 , con DNI n.º

como representante da empresa arriba sinalada,

Xornada ordinaria do seu contrato de traballo ANTES da redución por coidado de filla/o:

Que o/a traballador/a

estivo dentro do período comprendido entre o 1-9-2010 e o 30-4-2011 en situación de: REDUCIÓN DE XORNADA PARA O 
COIDADO DE FILLA/O MENOR DE TRES ANOS

Desde

Ata

Completa

Parcial: sobre a xornada completa establecida en convenio

Sinalar a porcentaxe que reduce sobre a xornada que realiza:

Expídese esta certificación por petición do/a interesado/a para os efectos de solicitar a axuda de redución de xornada prevista na
Resolución do --------- de 2010  pola que se regulan as bases para a concesión  das axudas á conciliación da vida familiar e laboral 
como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á  redución da súa  xornada de traballo e se 
procede á súa convocatoria.

de 201de,
Lugar e data

Sinatura e selo da empresa

o

o

, con DNI n.º

ENDEREZO

CIF

PROVINCIA

NOME  DA EMPRESA

CONCELLO

LOCALIDADE FAX

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

,

,

(cubrir  obrigatoriamente)
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DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

de 201de,

Sinatura

Lugar e data

Primeiro

Que estou de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administradora
do FSE do Ministerio de Traballo e Inmigración e do órgano concedente

Que non estou incurso/a en ningún procedemento de reintegro ou sancionador iniciado como consecuencia de subvención ou axuda da mesma
natureza outorgada pola Administración xeral da Xunta de Galicia ou dos seus organismos autónomos.

Segundo

Que estou ao día das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e que non teño pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración
pública da comunidade autónoma, de acordo co establecido no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Terceiro

solicitante da axuda de redución de xornada prevista na Resolución do________________________  pola que se regulan as bases para a 
concesión  das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que 
se acollan á  redución da súa  xornada de traballo e se procede á súa convocatoria

 , con DNI n.ºD./Dª

Cuarto

Que o conxunto de axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para as actuacións previstas nesta  convocatoria, procedentes das 
distintas administracións públicas e doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, ademais das previstas nesta 
resolución, son as seguintes:

IMPORTE   €S/C/PCONCEPTO DA AXUDA
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE E 

NORMATIVA REGULADORA

*Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)

NINGUNHA OUTRA AXUDA SUBVENCIÓN

OUTRAS AXUDAS OU SUBVENCIÓNS
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 1. DATOS DO/A SOLICITANTE
DNINOMEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Home

Muller

Sinalar cun X

ANEXO VI

Nivel de titulación  (marque cun X o que proceda)

Estudos primarios sen rematar

Sen alfabetizar

FP1

EXB

Nivel titulación Código CódigoNivel titulación

Licenciatura universitaria

Diplomatura universitaria

FP2

Bacharelato, BUP, COU0

1

2

3 7

6

5

4

 2. DATOS LABORAIS
Relación laboral: (marque cun X o que proceda)

Traballador/a da Administración: 

Traballador/a por conta allea en entidade privada

Persoal laboral

Persoal funcionario

Persoal estatutario

Administración local

Administración autonómica

Administración central

de

Duración da relación laboral: (marque cun X o que proceda)

Temporal duración maior de 12 meses

Temporal duración de 6 meses ata 12 meses

Temporal duración de 2 ata 6 meses

Indefinida
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 4. DATOS DA EMPRESA OU ENTIDADE EN QUE PRESTA OS SEUS SERVIZOS

Forma xurídica  (marque cun X o que proceda)

Sociedade cooperativa

Sociedade anónima

Comunidade de bens

Sociedade anónima laboral

Administración

Sociedade limitada laboral

Asociacións privadas sen ánimo de lucro

Sociedade agraria de transformación01

02

03

04 11

10

09

08

Nome ou razón social:

Número de traballadores/as no cadro de persoal: Número de mulleres
Número de homes:

Sociedade limitada Org. patronais ou sindicais05 12

Empresario/individual Outras entidades sen ánimo de lucro06 13

Sociedade civil Outras07 14

Sector de actividade  (marque cun X o que proceda)

Pesca

Agricultura e gandaría

Industria téxtil e da confección

Industria de alimentación, bebidas e tabaco

Transporte

Hostalaría

Comercio

ConstruciónA

B

C

D O

Ñ

N

M

Industria da madeira Actividades inmobiliariasE P

Industria do papel: edición e artes gráficas Actividades informáticasF Q

Industria química Investigación e desenvolvementoG R
Fabricación de maquinaria

Fabricación de material eléctrico

Fabricación de vehículos de motor

Sanidade

Educación

Servizos a empresasH

I

J U

T

S

Fabricación de material electrónico Administración públicaK V

Produción e distribución de enerxía Outras actividadesL X
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