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PRESTACIÓNS, BENEFICIOS, PERMISOS E EXCEDENCIAS QUE 

FAVORECEN A MATERNIDADE E PATERNIDADE 

RESPONSABLES 
 

1. Prestacións da Xunta de Galicia 
 

1.1 Prestación económica por fillas e fillos menores de tres anos 

 

Que é? 

 

É unha axuda económica de pagamento único que se pode conceder ás familias cando 

teñen ao seu cargo fillas e fillos menores de tres anos. 

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

• Residir en Galicia.  

• Ter fillas ou fillos menores de 3 anos.  

• Que as nenas e nenos convivan coa persoa solicitante na data da solicitude.  

• Non ter a obriga de presentar a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas 

Físicas, por razón de ingresos, nin a tivesen presentado de xeito voluntario aínda sen 

estar obrigados a iso.  

• No caso de fillas e fillos adoptadas e adoptados ou acollidas e acollidos, a prestación 

concederase durante os tres anos posteriores á data de inscrición da adopción ou do 

acollemento no rexistro civil.  

• Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio, a persoa beneficiaria será a que 

teña a custodia. 

 

Como se pode acceder a ela? 
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A regulación desta prestación lévase a cabo mediante orde de axudas de periodicidade 

anual, sendo necesaria a presentación dunha instancia e a documentación que na dita 

orde se establece.  

 

Cal é a súa contía? 

 

A contía da prestación contémplanse na propia orde de convocatoria de axuda. A última 

contía establecida ascende a 360 €. 

 

Atención e asesoramento 

 

Consellería de Traballo e Benestar 

Secretaria Xeral de Familia e Benestar: 981.547.246 

http://www.familiasgalegas.org  

http://traballoebenestar.xunta.es  

 

1.2 Axudas a traballadores con redución de xornada laboral 

 

Que é? 

 

A axuda consiste nun pagamento único que será concedida a aqueles traballadores que 

se acollan a unha redución da súa xornada de traballo para coidar dunha filla ou fillo 

menor de 3 anos. 

 

Quen se pode acoller? 

 

As persoas beneficiarias destas axudas serán os traballadores por conta allea, tanto da 

empresa privada como das administracións públicas, organismos autónomos, entes 

públicos de dereito privado e empresas públicas dependentes destas (con independencia 

de que o seu vínculo sexa laboral, funcionarial ou estatutario) e socios das sociedades 
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cooperativas que pertenzan ao réxime xeral da Seguridade Social e que se acollan á 

redución de xornada sinalada. 

 

Do mesmo xeito, poderán selo tamén as familias monoparentais nas que a persoa 

solicitante, muller ou home, traballe por conta allea e se acolla á xornada sinalada.  

 

En ningún caso poderán beneficiarse os proxenitores privados da patria potestade das 

súas fillas ou fillos, ou se a tutela ou garda fose asumida por unha institución pública.  

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

Para poder recibir estas axudas as persoas interesadas deberán cumprir os seguintes 

requisitos:  

 

• Estar inscritos no padrón de calquera dos municipios integrados no territorio da 

Comunidade Autónoma Galega, polo menos cun ano de antelación á presentación da 

solicitude de subvención.  

• No caso das familias non monoparentais, o outro membro da unidade familiar 

deberá ser traballadora ou traballador por conta allea ou ben autónomo.  

• Que na data da solicitude a filla ou fillo conviva coa persoa solicitante.  

• Que o período solicitado non coincida co permiso por maternidade nin calquera 

outro permiso, licenza ou excedencia para a mesma finalidade. 

 

Cal é a súa contía? 

 

A contía desta axuda concederase a través dun pagamento único e estará en función da 

porcentaxe de redución de xornada laboral que se solicite e da duración desta, que será 

como máximo de 8 meses. As contías para o 2011 son as seguintes:  
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Grao de redución 

de xornada laboral
Primeira/o filla/o 

Segunda/o filla/o ou 

se son xemelgas/os 

Terceira/o filla/o ou 

se son trillizas/os 

Ata o 15% 2.400 € 2.700 € 3.000 € 

Superior do 15% 

ata o 33,33% 
2.700 € 3.000 € 3.300 € 

Superior ao 

33,33% ata o 50% 
3.000 € 3.300 € 3.600 € 

 

Estas contías son as máximas aplicables aos casos nos que a redución de xornada 

corresponda a unha persoa contratada a xornada completa. Cando a persoa que solicita a 

redución se atope contratada por unha xornada laboral de duración inferior, as contías 

das axudas diminuirán proporcionalmente.  

 

Atención e asesoramento 

 

Presidencia da Xunta de Galicia 

Secretaria Xeral da Igualdade: 881.999.163 / 981.547.39 

 

 

2. Prestacións económicas da Seguridade Social  
 

2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple 

 

Que é? 

 

Trátase dunha axuda económica cando o número de fillas ou fillos que nacen nun parto 

ou que se adoptan simultaneamente é de dous ou máis. 

 

Que requisitos se deben cumprir? 
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As persoas beneficiarias deben estar acollidas, tanto ao nivel contributivo como ao nivel 

non contributivo, ao sistema da Seguridade Social.  

 

Para os efectos civís, “só se reputará nacido o feto que tivera figura humana e vivira 24 

horas enteiramente desprendido do seo materno”, art. 30 do Código Civil. 

 

Cal é a súa contía? 

 

O importe da axuda económica variará segundo o número de fillas ou fillos nacidos no 

parto ou adoptados. Para o ano 2011 son:  

 

Dúas fillas ou dous fillos 2.565,60 € 

Tres fillas/os 5.131,20 € 

A partir da cuarta filla ou fillo 7.696,80 € 

 

É compatible con outras axudas? 

 

Esta prestación é compatible con: 

 

• a prestación por nacemento da terceira filla ou fillo ou seguintes, 

• subsidio especial de maternidade por parto múltiple, (ver permiso de maternidade) 

• as asignacións económicas por filla ou fillo menor a cargo e, 

• a pensión de orfandade que, no seu caso, lle poida corresponder. 

 

Atención e asesoramento 

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Telf: 900.166.565 

http://www.seg-social.es  
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2.2 Prestación económica familiar por filla ou fillo ou por acollemento dunha 

ou dun menor a cargo  

 

Que é? 

 

É unha asignación de cartos que se conceden a unha unidade familiar co obxectivo de 

cubrir unha situación de necesidade ou un exceso de gastos polo que pasan algunhas 

familias cando teñen fillas e fillos ou acollidas e acollidos menores de 18 anos ao seu 

cargo; ou teren fillas/os con discapacidade que dependen delas.  

 

A. No caso de fillas e fillos ou acollidas e acollidos menores de 18 anos 

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

Os ingresos da unidade familiar non superen a cantidade que cada ano se establece por 

lei; para o ano 2011 é de 11.264,01 €.  

 

O limite de ingresos irá elevándose nun 15% a partir da segunda filla ou fillo. 

 

No caso de familias numerosas os seus ingresos anuais non serán superiores a 16.953,05 

€, incrementándose en 2.745,93 euros por cada filla ou fillo a cargo a partir da ou do 

cuarto, incluído. 

 

Para os efectos do cómputo para ser beneficiario desta prestación, as fillas ou fillos 

afectadas ou afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33% computarán 

dobre. 

 

Como se calcula o límite de ingresos? 
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Se a nai e o pai viven xuntos, téñense en conta os ingresos que tiveron os dous no ano 

anterior, aínda que só un cumpra os requisitos necesarios para pedir a axuda e ser persoa 

beneficiaria. 

 

Se a nai e o pai viven separados, téñense en conta os ingresos percibidos durante o ano 

anterior pola proxenitora ou proxenitor que teña a filla ou o fillo a cargo. 

 

Cal é a súa contía? 

 

A asignación será 291 € ao ano para fillas/os ou acollidas/os ata os 18 anos non 

discapacitados. 

 

Alguén máis pode ter dereito a esta asignación? 

 

1. Si, son persoas beneficiarias desta axuda as ou os menores orfos de nai e pai, que 

teñan uns ingresos, incluída a pensión de orfandade, inferiores a 16.555,70 €, máis 

un 15% por cada menor orfa ou orfo de nai e pai a partir da ou do segundo. 

2. As e os menores abandonadas ou abandonados (que non estean en acollemento 

familiar) que teñan uns ingresos inferiores a 16.555,70 €. 

 

Que obrigas ten a persoa beneficiaria? 

 

Presentar antes do 1 de abril de cada ano unha declaración sobre os ingresos que tivo no 

ano anterior e comunicar aqueles cambios que afectan ao dereito de percibir a axuda. 

 

B. No caso de fillas ou fillos discapacitadas e discapacitados. 

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

  8



 Edificio Administrativo San Caetano 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 981 545 400 

Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. En Galicia, 

correspóndelle aos Equipos de Valoración e Orientación dependentes da Consellería de 

Traballo e Benestar (http://www.traballoebenestar.xunta.es).  

 

 

Cal é a súa contía? 

 

• Se é menor de 18 anos e con discapacidade en grao igual ou superior ao 33%, 1.000 

euros anuais. 

• Se é maior de 18 anos e ten discapacidade en grao igual ou superior ao 65%, 

4.171,20 euros anuais. 

• Se é maior de 18 anos e ten unha discapacidade en grao igual ou superior ao 75% e 

necesita da axuda dunha persoa para realizar os actos máis esenciais da vida, 

6.256,28 euros anuais. 

 

É incompatible con outras axudas? 

 

• Coa pensión de xubilación ou invalidez na modalidade non contributiva.  

• Coas pensións asistenciais.  

• Cos subsidios de garantía de ingresos mínimos ou por axuda de terceira persoa, 

establecidos na Lei de Integración Social de Minusválidos (LISMI). 

• Con prestacións análogas establecidas nos restantes sistemas públicos de protección 

social. 

 

 No caso de que se teña dereito ás dúas tense que elixir entre unha e outra.  

 

Que obrigas ten a persoa beneficiaria? 

 

Notificar todos os cambios que se produzan, tanto na situación que afecta ao seu dereito 

como o cambio de residencia ou variacións na situación familiar, no prazo de 30 días ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).  
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Atención e asesoramento 

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social  

Telf: 900.166.565  

http://www.seg-social.es  

 

2.3 Prestación económica por nacemento ou adopción de fillas ou fillos, en 

supostos de familias numerosas, monoparentais e nos casos de nais discapacitadas 

 

Que é? 

 

É unha axuda de pago único por nacemento ou adopción de fillas ou fillos, a partir do 

16 – 11- 2007, que pode ascender a 1.000 €, nos seguintes supostos: 

 

• familias numerosas ou que, con tal motivo adquiran a dita condición, 

• familias monoparentais, 

• nais que padezan unha discapacidade igual ou superior ao 65%, 

• persoa física que legalmente se faga cargo da nena ou neno orfo de ambos 

proxenitores ou adoptantes. 

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

En todos estes casos é necesario: 

 

• Residir legalmente no territorio español. 

• Os ingresos da unidade familiar non superen a cantidade que cada ano se establece 

por lei; para o ano 2010 é de 11.264,01 €. O limite de ingresos irá elevándose nun 

15% a partir da segunda filla ou fillo. 
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No caso de familias numerosas os seus ingresos anuais non serán superiores a 16.953,05 

€, incrementándose en 2.745,93 euros por cada filla ou fillo a cargo a partir da ou do 

cuarto, incluído. 

 

Para os efectos do cómputo para ser beneficiario desta prestación, as fillas ou fillos 

afectadas ou afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33% computarán 

dobre. 

 

É compatible con outras axudas? 

 

Esta prestación é compatible con: 

 

• A prestación por parto ou adopción múltiple.  

• A prestación económica por nacemento ou adopción de filla ou fillo.  

• As asignacións económicas por filla ou fillo menor acollido a cargo.  

• A pensión de orfandade que, no seu caso, podan corresponder.  

• O subsidio especial de maternidade por parto múltiple. 

 

Atención e asesoramento 

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social  

Telf: 900.166.565 

http://www.seg-social.es  

 

2.4 Prestación económica por coidado de menores afectadas/os por cancro ou 

outra enfermidade grave. 

 

Que é? 

 

É unha axuda destinada a compensar a perda de ingresos que sofren as persoas 

proxenitoras, adoptantes ou acolledoras que reducen a xornada de traballo, coa 
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conseguinte diminución do seu salario, pola necesidade de coidar de maneira directa, 

continua e permanente ás fillas, fillos ou menores de idade ao seu cargo, durante o 

tempo da súa hospitalización e tratamento continuado da enfermidade. 

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

 

• Ser traballadora ou traballador por conta allea ou por conta propia. 

• Estar afiliada ou afiliado á Seguridade Social e en alta nalgún dos réximes do 

sistema. 

• Acreditar o período de cotización esixido para a prestación da maternidade. 

• Atoparse ao corrente no pago das cotas, das que sexan responsables directos as 

persoas traballadoras. 

• Reduzan a xornada de traballo nun 50% da súa duración, como mínimo, para 

dedicarse ao coidado directo, continuo e permanente da ou do menor. 

  

 

Cal é a súa contía? 

 

A prestación consiste nun subsidio equivalente ao 100% da base reguladora que estea 

establecida para a prestación de incapacidade temporal derivada de continxencias 

profesionais, e en proporción á redución que experimente a xornada de traballo. 

 

 

Atención e asesoramento 

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social  

Telf: 900.166.565 

http://www.seg-social.es  
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3. Beneficios fiscais de ámbito galego 
 

3.1 Dedución fiscal por nacemento ou adopción de fillas ou fillos 

 

Que é? 

 

Dedución sobre a parte autonómica da cota íntegra, que calquera persoa residente na 

Comunidade Autónoma de Galicia pode practicar por cada filla ou fillo nada ou nado ou 

adoptada ou adoptado no período impositivo e que conviva co contribuínte na data de 

devengo do imposto.  

 

Cal é o importe a deducir? 

 

Aquelas familias nas que naceran ou adoptaran a primeira filla ou primeiro fillo ou 

posteriores durante o período impositivo, poden deducir da parte autonómica da cota 

íntegra do imposto. 

 

Parto normal    300 € sen límite de ingresos  

Parto múltiple    360 € sen límite de ingresos 

 

 

Cantos períodos impositivos pode realizarse esta dedución? 

 

Esténdese aos dous períodos impositivos seguintes ao de nacemento ou adopción, 

sempre que a filla ou fillo conviva co contribuínte na data de devengo do imposto. Os 

límites de dedución serán os seguintes, en función do importe da base impoñible 

minorada no mínimo persoal e familiar: 

 

Base minorada entre 22.001 € e 31.000 €  300 € 

Base minorada ≤ 22.000 €     360 € 
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Cando as fillas ou fillos que dean dereito á dedución convivan con ambos proxenitores 

ou adóptantes, a dedución practicarase por partes iguais na declaración de cada un deles. 

 

Atención e asesoramento 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Telf: 901.200.345 / 901.335.533 

http://www.aeat.es  

http://www.agenciatributaria.es  

 

 

3.2 Dedución por coidado de fillas ou fillos de tres ou menos anos de idade 

 

Que é? 

 

É nunha dedución que poden practicar as persoas contribuíntes que por motivos de 

traballo por conta propia ou allea, teñan que deixar as súas fillas ou os seus fillos 

menores ao coidado dunha persoa que teña a condición de empregada do fogar ou en 

escolas infantís 0-3 anos. 

 

 

Cal é o importe a deducir? 

 

Poderanse deducir o 30% das cantidades satisfeitas no período, co límite máximo de 

200 euros. Cando as persoas contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución, 

practicarase a mesma, por partes iguais, na declaración de cada unha delas. 

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

• Que as fillas ou fillos convivan coa persoa contribuínte e teñan tres ou menos anos 

de idade no momento do devengo do imposto. 
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• Que a nai e o pai realicen unha actividade por conta propia ou allea, e teñan a alta no 

correspondente réxime da Seguridade Social ou Mutualidade. 

• Que no suposto de que a dedución sexa aplicable por gastos dunha persoa 

empregada do fogar, esta estea dada de alta no réxime especial de empregadas ou 

empregados do fogar da Seguridade Social.  

• Que a base impoñible total minorada no mínimo persoal e familiar non exceda de 

22.000 € en declaración individual e 31.000 € en declaración conxunta. 

 

Atención e asesoramento 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Telf: 901.200.345 / 901.335.533 

http://www.aeat.es

http://www.agenciatributaria.es

 

 

4. Beneficios fiscais do ámbito estatal 
 

4.1 Deducións familiares no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) 

 

 

Que son? 

 

Trátanse de diferentes reducións que se poden efectuar na base impoñible do IRPF en 

concepto de mínimo persoal e mínimo familiar. 

 

Que é o mínimo persoal da persoa contribuínte? 

 

A valoración que fai o estado, a efectos do IRPF, de canto lle costa a unha persoa cubrir 

as súas necesidades vitais mínimas. Polo tanto, esta contía non se considera renda 

dispoñible e non se somete a tributación. 
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O mínimo persoal varía en función da situación familiar, de se padece unha 

discapacidade e o grao da mesma e da súa idade. 

 

Que é o mínimo familiar? 

 

A valoración que fai o Estado, a efectos do IRPF, de canto lle custa economicamente a 

unha persoa contribuínte atender as necesidades básicas da súa familia. Existe un 

mínimo familiar por descendentes e outro por ascendentes. 

 

Cal é o mínimo por descendentes para o ano 2010 ? 

 

Pola primeira filla ou primeiro fillo................................................1.836 € 

Pola segunda filla ou segundo fillo.................................................2.040 € 

Pola terceira filla ou terceiro fillo ...................................................3.672 € 

Pola cuarta filla ou cuarto fillo e posteriores .................................4.182 € 

Cando a ou o descendente é menor de 3 anos increméntase ..........2.244 € 

 

Nos supostos de adopción ou acollemento, o dito aumento producirase no período 

impositivo no que se inscriba no Rexistro Civil e nos dous anos seguintes. 

 

Que requisitos deben cumprir as ou os descendentes? 

 

• Que as ou os descendentes sexan menores de 25 anos, salvo que acrediten unha 

minusvalía igual ou superior ao 33%, 

• Que sexan solteiras ou solteiros, 

• Que convivan coa persoa contribuínte, 

• Que non teñan renda superiores a 8.000 €/anuais, excluídas as exentas,  

• Que non presenten independentemente a declaración de IRPF. 

 

E o mínimo por ascendentes para o ano 2010? 
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Por ascendentes maiores de 65 anos e persoas discapacitadas ...............918 € 

Por ascendentes de máis de 75 anos .....................................................2.040 € 

 

Que requisitos debe cumprir a persoa ascendente? 

 

1. Convivir coa persoa contribuínte, polo menos, a metade do período impositivo. 

Entre outros casos, considerarase que conviven coa persoa contribuínte as e os 

ascendentes con discapacidade que, dependendo do mesmo, sexan internadas ou 

internados en centros especializados; 

2. non debe ter rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 €, nin presentar 

declaración polo IRPF con rendas superiores a 1.800 €. 

 

Os mínimos do contribuínte e por descendentes e ascendentes son incrementados cun 

mínimo por discapacidade: 

 

Incremento destas cantidades por discapacidade entre o 33% e o 64% .............2.316 € 

Incremento destas cantidades por discapacidade ≥ 65% ....................................7.038 € 

 

O dito mínimo aumentara en 2.316 € cando acredite necesitar axuda de terceiras persoas 

ou mobilidade reducida. 

 

Atención e asesoramento 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Telf: 901.200.345 / 901.335.533 

http://www.aeat.es  

http://www.agenciatributaria.es  

 

4.2 Dedución por maternidade para mulleres traballadoras con fillas ou fillos 

menores de 3 anos 
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Que é? 

 

Dedución dirixida a mulleres con fillas ou fillos menores de 3 anos, que realicen unha 

actividade por conta propia ou allea para a que estean dadas de alta no réxime 

correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade. 

 

A dedución por maternidade será de ata 1.200 euros anuais por filla o fillo e pode 

facerse efectiva de dúas formas: 

 

1. Percibindo de forma anticipada mediante transferencia bancaria, 100 euros ao mes 

por filla ou fillo a cargo ata que cumpra os tres anos de idade.  

2. Outra fórmula é a aplicación dunha dedución de 1200 euros na declaración do IRPF. 

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

• As solicitantes deben ser mulleres con fillas e fillos menores de 3 anos, con dereito á 

aplicación do mínimo por descendentes, que teñan un traballo por conta allea ou 

propia, para o que estean dadas de alta no correspondente réxime da Seguridade 

Social ou Mutualidade.  

• A dedución será dun máximo de 1.200 euros anuais por cada filla ou fillo menor de 

3 anos e terá como limite as cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e 

Mutualidades en cada período impositivo con posterioridade ao nacemento, 

adopción ou acollemento. 

• No caso de adopción ou acollemento, a dedución aplicarase, con independencia da 

idade da ou do menor, nos tres anos posteriores á inscrición da adopción ou 

acollemento no Rexistro Civil. Cando non sexa precisa a inscrición, a dedución 

poderá facerse a partir da data da resolución xudicial ou administrativa que a 

declare. 

 

Atención e asesoramento 
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Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Telf: 901.200.345 / 901.335.533 

http://www.aeat.es 

http://www.agenciatributaria.es  

 

 

5. Permisos e excedencias  
 

5.1 Permiso de maternidade 

 

Que é? 

 

É un período de descanso que ten toda persoa traballadora nos casos de parto, adopción 

ou acollemento, sen perder os seus dereitos salariais nin laborais.  

 

Conleva unha prestación económica que recibe da Seguridade Social, chamada subsidio 

por maternidade. A prestación ascende ao 100% da cantidade pola que cotizou á 

Seguridade Social no mes anterior a aquel no que se iniciou o descanso.  

 

Que situacións dan dereito ao permiso? 

 

1. O nacemento da filla ou fillo. 

2. A adopción e o acollemento, tanto o preadoptivo como o permanente de:  

 

• menores de 6 anos.  

• maiores de 6 anos e menores de 18 con algunha dificultade especial para 

incorporarse con normalidade á familia. Esta dificultade debe ser apoiada polos 

servizos sociais correspondentes.  

 

Que requisitos se deben cumprir? 

  19



 Edificio Administrativo San Caetano 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 981 545 400 

 

• Ser traballadora ou traballador por conta allea ou ben, se é unha persoa autónoma ou 

empregada/o do fogar, atoparse ao día no pagamento das correspondentes cotas á 

Seguridade Social. 

• Estar afiliada ou afiliado á Seguridade Social e en alta ou situación asimilada, 

nalgún dos réximes do sistema. 

• Acreditar os seguintes períodos mínimos de cotización:  

 

1. Cando a persoa beneficiaria teña menos de 21 anos de idade na data do parto, 

adopción ou acollemento, non se esixirá período mínimo de cotización. 

2. Se ten entre 21 e 26 anos de idade, o período mínimo de cotización esixido será 

de 90 días cotizados dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores ou ben 180 

días cotizados ao longo de toda a súa vida laboral.  

3. As persoas maiores de 26 anos de idade, deben acreditar un período mínimo de 

cotización de 180 días dos 7 últimos anos ou ben 360 días cotizados ao longo da 

súa vida laboral.  

 

Como se dispón do permiso?  

 

1. Son 16 semanas de permiso. 

2. A nai, ao inicio do permiso, decide e opta por conceder parte do mesmo ao outro 

proxenitor. 

3. No caso de parto biolóxico, as primeiras 6 semanas, gozará sempre a nai; é dicir que 

a duración máxima que lle pode conceder ao outro proxenitor é de 10 semanas, ao 

que habería que engadir 2 semanas máis por cada filla ou fillo, a partir da ou do 

segundo, no caso de parto múltiple, ou no seu caso un período adicional de 2 

semanas no suposto de discapacidade da filla ou fillo. 

4. Nos casos de adopción ou acollemento (permanente ou preadoptivo), poderá ser 

gozado indistintamente, de forma ininterrompida, na súa totalidade por calquera dos 

dous proxenitores. 
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5. Se a nai morre despois do parto o outro proxenitor poderá gozar das 16 semanas ou, 

no seu caso, do tempo que quede pendente, para coidar a ou o recen nada ou nado e 

empezará a recibir o subsidio dende o día no que se produce a suspensión laboral. 

6. Nos casos de partos prematuros e naqueles nos que a ou o recen nada ou nado deba 

permanecer hospitalizada ou hospitalizado como mínimo sete días a continuación do 

parto, o período de descanso poderá computarse, a instancia da nai ou, no seu 

defecto, doutro proxenitor, a partir da data da alta hospitalaria. En todo caso, 

manterase o período de descanso obrigatorio de 6 semanas despois do parto.  

 

Nos casos de adopción, cando empeza a percibirse a prestación?  

 

• Nos casos de adopción nacional e acollemento, comeza a partir do día da resolución 

ou decisión pola que se acorda a adopción ou o acollemento.  

• Nos casos de adopción internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo 

da nai e do pai ao país de orixe da nena ou do neno adoptada ou adoptado, a 

prestación pódese empezar a recibir ata 4 semanas antes de que se dite a resolución 

pola que se constitúa a adopción.  

• Nos dous casos, para poder recibir a prestación é imprescindible que se goce o 

correspondente permiso ou descanso.  

 

Existe algunha axuda económica especial para o caso de parto, adopción ou 

acollemento múltiples no permiso de maternidade?  

 

Si, durante as 6 primeiras semanas tense dereito, ademais de recibir a prestación de 

maternidade, a unha prestación especial por cada filla ou fillo a partir da ou do segundo 

igual ao que corresponde recibir pola ou polo primeiro.  

 

Que pasa cando unha traballadora ou traballador está en paro? 
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Recibirá a prestación de maternidade pola cantidade que lle corresponda e unha vez 

extinguida esta, reanudarase a prestación por desemprego polo tempo que lle restaría 

por gozar.  

 

Hai algunha prestación para as nais traballadoras que non acrediten o período 

mínimo de cotización?  

 

Si, se reúnen todos os requisitos establecidos para acceder á prestación por maternidade 

salvo o período mínimo de cotización, terán dereito a unha prestación económica por 

importe do 100% do IPREM vixente en cada momento cunha duración de 42 días 

naturais a contar desde o parto.  

 

Como se xestiona e paga a prestación? 

 

O encargado de xestionar e abonar esta prestación é o Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS), que descontará da dita prestación as cotizacións á Seguridade Social que 

correspondan á traballadora ou traballador. 

 

Cal é o procedemento a seguir pola persoa traballadora ? 

 

Levar o parte de maternidade ao INSS que lle facilitarán os servizos médicos do 

SERGAS ou das Mutuas xunto coa demais documentación necesaria. 

 

Nos casos de adopción ou acollemento, deberá aportar xunto coa solicitude a 

documentación que lle indiquen na oficina do INSS.  

 

Atención e asesoramento 

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social  

Telf: 900.166.565 

http://www.seg-social.es  
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5.2 Permiso de paternidade 

 

Que é? 

 

É un período de descanso que teñen os traballadores, nos casos de nacemento, adopción 

ou acollemento, sen perder os seus dereitos salariais nin laborais e con independencia do 

goce compartido dos períodos dos descansos por maternidade.  

 

Conleva unha prestación económica que recibe da Seguridade Social o traballador 

durante o período de descanso paterno, chamado subsidio por paternidade. A prestación 

ascende ao 100% da cantidade pola que cotizou á Seguridade Social no mes anterior a 

aquel no se iniciou o descanso.  

 

Que situacións dan dereito ao permiso? 

 

Os mesmos que para o permiso de maternidade. 

 

Que requisitos se deben cumprir? 

 

1. Ser traballador por conta allea ou ben, se é un autónomo ou un empregado do fogar, 

atoparase ao día no pagamento das correspondentes cotas á Seguridade Social. 

2. Estar afiliado á Seguridade Social e en alta ou situación asimilada, nalgún dos 

réximes do sistema. 

3. Acreditar un período mínimo de cotización: 180 días dentro dos 7 últimos anos ou 

ben 360 días cotizados ao longo da vida laboral. 

 

Como se dispón do permiso?  

 

• Exercerase durante o período comprendido desde a finalización do permiso por 

nacemento da filla ou fillo (2 días como regra xeral ou o que estableza o 
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correspondente convenio colectivo) ou desde que se produza a resolución de 

adopción ou acollemento ata que finalice o permiso por maternidade.  

• Os días que se dispoñen para este permiso son 13 días ininterrompidos, ampliables 

no suposto de parto, adopción ou acollemento múltiples en 2 días máis por cada filla 

ou fillo a partir da ou do segundo. 

• No suposto de parto, o permiso corresponde ao outro proxenitor. Nos supostos de 

adopción ou acollemento, será a elección das persoas interesadas, non obstante, 

cando o descanso por maternidade sexa gozado na súa totalidade por un dos 

proxenitores, o dereito ao permiso por paternidade unicamente poderá ser exercido 

polo outro.  

 

Como se xestiona e paga a prestación? 

 

O encargado de xestionar e abonar esta prestación é o Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS), que descontará de dita prestación as cotizacións á Seguridade Social que 

correspondan ao traballador. 

 

Atención e asesoramento 

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social  

Telf: 900.166.565 

http://www.seg-social.es  

 

 

5.3 Risco durante o embarazo e lactancia natural 

 

Que é?  

 

É a situación que se produce cando a traballadora está exposta no desenvolvemento do 

seu traballo a axentes, procedementos ou condicións de traballo que podan influír 

  24

http://www.seg-social.es/


 Edificio Administrativo San Caetano 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 981 545 400 

negativamente na saúde dela mesma, do feto ou para a ou o lactante, e así o certifiquen 

os servizos médicos do SERGAS ou das Mutuas.  

 

Que dereitos ten a traballadora nestes casos?  

 

A empresaria ou o empresario debe adaptar as condicións ou o tempo de traballo da 

traballadora afectada ou pasar a desempeñar un posto de traballo diferente compatible 

co seu estado.  

 

Se iso non é posible, procederase á suspensión do contrato de traballo.  

 

Como se protexe ás traballadoras durante a suspensión do contrato nestas 

circunstancias?  

 

Terán dereito a unha prestación económica que consiste nun subsidio do 100% da súa 

base reguladora durante todo o tempo que dure a suspensión. A suspensión finalizará, 

no caso de risco durante o embarazo, cando se inicie a baixa por maternidade ou se 

produza a reincorporación da muller ao seu posto de traballo anterior ou a outro 

compatible co seu estado. En caso de risco durante a lactancia natural, a suspensión 

finaliza no momento no que a filla ou fillo cumpra 9 meses salvo que a traballadora se 

reincorporara con anterioridade ao seu posto de traballo anterior ou a outro compatible 

coa súa situación.  

 

Atención e asesoramento 

 

Empresa, comité de empresa, sindicatos  

 

5.4 Redución da xornada laboral por lactancia 

 

En que caso se pide a redución da xornada por lactancia?  
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Nos supostos de lactación da filla ou do fillo menor de nove meses. 

 

Canto tempo pode estar o traballadora fóra do seu posto de traballo? 

 

A traballadora pode estar fóra do posto de traballo unha hora, que pode repartirse en 

dúas fraccións. A duración deste permiso incrementarase proporcionalmente nos casos 

de parto múltiple.  

 

A muller pola súa vontade, pode: 

 

• Substituír este dereito por unha redución da súa xornada en media hora coa mesma 

finalidade.  

• Acumulalo en xornadas completas nos termos previstos na negociación colectiva ou 

no acordo a que chegue coa empresaria ou co empresario respectando, no seu caso o 

establecido naquela.  

 

Quen pode gozar deste permiso?  

 

Pode ser a nai ou o outro proxenitor no caso de que ambos traballen.  

 

Quen decide en que momento da xornada vaise a reducir o horario?  

 

A mesma traballadora ten dereito a decidir o horario e a duración do permiso, pero 

deberá avisar á empregadora ou empregador 15 días antes de reincorporase á súa 

xornada ordinaria.  

 

Segue recibindo todo o seu salario?  

 

Si, durante o tempo que dure o permiso por lactancia segue recibindo todo o seu salario.  

 

Atención e asesoramento 
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Empresa, comité de empresa, sindicatos. 

 

5.5 Redución da xornada laboral por coidado de menores e outras persoas da 

familia. 

 

En que casos pode pedirse a redución de xornada laboral por coidado de menores e 

outros familiares?  

 

A persoa traballadora pode pedir esta redución de xornada, sendo proporcional a súa 

redución de salario cando:  

 

• teña a garda legal e o coidado directo dunha ou dun menor de oito anos, 

• teña a garda legal e o coidado directo dunha persoa con discapacidade física, 

psíquica ou sensorial, que non realiza unha actividade retribuída, 

• teña o coidado directo dun familiar (avoas ou avós de ambos os cónxuxes, netas e 

netos, nai, pai, irmás ou irmáns, cónxuxe, fillas ou fillos, cuñadas ou cuñados, sogras 

ou sogros) e que pola súa idade, ou por ter un accidente ou padecer unha 

enfermidade que non poida valerse por si mesmo e non traballe.  

 

Canto tempo pode a persoa traballadora reducir a súa xornada de traballo?  

 

Como mínimo unha oitava parte da xornada e como máximo a metade.  

 

Quen pode gozar deste permiso?  

 

Calquera traballadora ou traballador que teña ao seu cargo a unha ou un menor, 

discapacitada ou discapacitado ou familiar nas circunstancias descritas.  

 

Quen decide en que momento da xornada vaise a reducir o horario?  
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A persoa traballadora, muller ou home, ten dereito a decidir o horario e a duración do 

permiso, pero deberá avisar á empregadora ou empregador 15 días antes de 

reincorporase á súa xornada ordinaria.  

 

Segue recibindo todo o seu salario?  

 

Non, redúceselle en proporción á parte da xornada que deixa de traballar. As cotizacións 

realizadas durante os dous primeiros anos de redución de xornada computaranse 

incrementadas ata o 100% do que houbera cotizado a xornada completa de cara a 

futuras prestacións de Seguridade Social, xubilación, incapacidade permanente, morte e 

supervivencia, maternidade e paternidade.  

 

Atención e asesoramento 

 

Empresa, comité de empresa, sindicatos. 

 

5.6 Outros permisos  

 

A persoa traballadora pode pedir outros permisos ou reducións da xornada e recibir o 

mesmo salario?  

 

Si, como mínimo:  

 

• Teñen un permiso de 15 días cando casan. 

• Teñen 2 días de permiso por falecemento, accidente ou enfermidade graves, 

hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización dun familiar directo 

(avoas ou avós, netas ou netos, nai, pai, irmás ou irmáns, cónxuxe, fillas ou fillos, 

cuñadas ou cuñados, sogras ou sogros), que terán 4 días de permiso cando se teñen 

que desprazar. 

• A traballadora poderá saír do seu traballo o tempo que necesite para a realización 

dos exames prenatais e das técnicas de preparación ao parto.  
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• O traballador ten un permiso de 2 días cando nace a súa filla ou fillo, a non ser que 

teña que desprazarse fóra do lugar de traballo, neste caso terá 4 días de permiso.  

• A nai ou o pai terán dereito a ausentarse do traballo durante unha hora, nos casos de 

nacementos de fillas e fillos prematuras ou prematuros ou que deban permanecer 

hospitalizadas ou hospitalizados tras o parto. Así mesmo, terán dereito a reducir a 

súa xornada ata un máximo de dúas horas, coa diminución proporcional do salario.  

 

A persoa traballadora terá dereito a adaptar a duración e distribución da xornada de 

traballo para facer efectivo o seu dereito á conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral nos termos que se establece na negociación colectiva ou no acordo a que chegue 

coa empresaria ou co empresario respectando, no seu caso o previsto naquela.  

 

O réxime e duración dos permisos do funcionariado público será o establecido na 

lexislación que lles é de aplicación.  

 

E que ten que facer a persoa traballadora?  

 

Antes de deixar o seu posto de traballo debe avisar á empregadora ou empregador. Unha 

vez regrese do permiso debe entregar un xustificante do motivo que lle levou a pedir o 

mesmo.  

 

Atención e asesoramento 

 

Empresa, comité de empresa, sindicatos. 

 

5.7 A excedencia  

 

Que é?  

 

É o permiso a que ten dereito unha persoa traballadora durante un período de tempo 

pero sen dereito a seguir recibindo o salario que viña cobrando.  
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Que é a excedencia por coidado dunha filla ou fillo menor de tres anos?  

 

É o permiso de traballo ao que ten dereito a persoa traballadora por un período máximo 

de 3 anos para coidar á filla ou fillo, sexa biolóxica ou biolóxico ou por adopción ou por 

acollemento (permanente ou preadoptivo).  

 

Desde que momento pode pedir esta excedencia?  

 

Desde o nacemento da filla ou fillo ou desde que se fai firme a resolución administrativa 

ou xudicial da adopción ou do acollemento. 

  

Como afecta esta excedencia á traballadora ou traballador nos seus dereitos como 

tal?  

 

• Non ten dereito a recibir salario algún por parte da persoa empregadora.  

• Resérvaselle o seu posto de traballo durante o primeiro ano de excedencia e despois 

resérvaselle un posto de traballo dentro do mesmo grupo profesional ou categoría 

equivalente. Se se trata dunha familia numerosa, a reserva do seu posto manterase 

durante 15 ou 18 meses, segundo sexa de categoría xeral ou especial.  

• Tense en conta o tempo de excedencia á hora de contar a antigüidade da persoa 

traballadora na empresa.  

• Ten dereito a asistir a cursos de formación profesional aos que deberá chamalo a súa 

empregadora ou o seu empregador, especialmente cando vaia volver a incorporase 

ao traballo.  

• Ademais, por convenio colectivo poden preverse outros supostos de excedencia.  

• Esta excedencia pode gozarse de forma fraccionada.  

 

Ten dereito a algunha prestación?  
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Si, ten dereito a unha prestación non económica da Seguridade Social por filla ou fillo a 

cargo.  

 

Que é a prestación non económica por filla ou fillo a cargo?  

 

É o dereito que ten a persoa traballadora cunha excedencia por coidado de filla ou fillo 

menor ou acollida ou acollido a que se considere os dous primeiros anos da súa 

excedencia (30 ó 36 meses, se é familia numerosa de categoría xeral ou especial 

respectivamente) como tempo que cotizou á Seguridade Social.  

 

Que quere dicir, que se entende coma se houbese cotizado á Seguridade Social?  

 

Quere dicir que se vai a ter en conta ese tempo cando teña que acceder a algunha 

prestación da Seguridade Social, excepto cando se trate da prestación por incapacidade 

temporal e por maternidade.  
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6.  Procedemento a seguir cando unha familia biolóxica quere dar ao 

seu fillo/a en adopción. 
 

Cando unha familia quere renunciar ao seu fillo/a, a información adoita chegar desde: 

- Servizos Sociais Comunitarios Municipais. 

- Servizos Sociais Hospitalarios. 

- Ou de calquera outro servizo. 

 

Chegado o momento do parto, son os traballadores sociais do centro hospitalario, os que 

se poñen en contacto cos departamentos territoriais da Consellería de Familia e Benestar 

(Protección de Menores), para que dous técnicos de adopción comparezan no hospital 

para recoller á familia a súa primeira renuncia. Con anterioridade a sinatura da mesma, 

orientase aos proxenitores dos recursos que a Xunta de Galicia dispón para axudar as 

familias que se atopan nestas situacións difíciles. 

 

Recollida a sinatura de renuncia inicial, o neno/a é tutelado pola administración e pasa o 

programa de adopción para buscarlle unha familia alternativa, quedando o recén nado á 

espera da alta hospitalaria. 

 

Mentres o menor se atopa nesta situación o equipo técnico de adopción do departamento 

correspondente, valora a situación e acorda buscarlle unha familia de acollida ou unha 

praza nun centro de protección. 

 

Trascorrido o mes que contempla a lexislación vixente, co obxecto de que a familia 

reflexione acerca da súa idea inicial, esta é citada para que se ratifique na decisión 

tomada. Desde este momento o menor integrase na familia de lista única, que lle 

corresponda por orde de antigüidade e que un dos membros da parella sexa menor de 40 

anos. As familias monoparentais están en igualdade de condicións. 
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Cando o neno se integra na familia adoptiva asina un contrato de acollemento 

preadoptivo. Logo de realizar os seguimentos oportunos polo equipo técnico, presentase 

ante o xulgado competente a proposta de adopción. 

 

Unha vez que o xulgado competente dita sentenza firme de adopción, a familia 

biolóxica perde todos os dereitos sobre o menor. 
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