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AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA SOLICITAR DATOS Á AXENCIA 
TRIBUTARIA RELATIVOS AO NIVEL DE RENDA (IRPF 2018)  

A/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n ao Concello de Cambre a solicitar da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria información de natureza tributaria para a selección dos participantes e a 
aplicación da reducción establecida na tarifa da comida no  Programa “Campamento Urbano de Verán 
2020”. 

A presente autorización outórgase exclusivamente para o procedemento sinalado, e en aplicación do 
establecido pola disposición adicional cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a entrada en vigor 
do Real decreto lexislativo 3/2004, polo que se aproba o texto refundido da lei do imposto sobre a renda das 
persoas físicas, e no artigo 95.1 k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da 
persoa interesada, a cesión dos datos tributarios que precisen as administracións públicas para o 
desenvolvemento das súas funcións. 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: Datos que posúa a Axencia Tributaria do imposto sobre a renda 
das persoas físicas do exercicio último dispoñible en cumprimento das súas obrigas tributarias. 

A. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA DETALLADA QUE OUTORGA A AUTORIZACIÓN
(PAI/NAI DO PARTICIPANTE)

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

B. DATOS DOUTROS MEMBROS DA FAMILIA DA PERSOA SOLICITANTE
(RESTO DOS MEMBROS MAIORES DE 18 ANOS DA UNIDADE FAMILIAR)

PARENTESCO 
COA PERSOA 
SOLICITANTE 

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

Cambre,        de de 20    . 

NOTA: A autorización concedida pola persoa asinante pode ser revogada en calquera momento mediante 
escrito dirixido ao Concello de Cambre. 
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INFORMACIÓN ACERCA DA REDUCCIÓN DA COTA DA COMIDA: 

 
A cota da comida do “Programa Campamento Urbano de Verán 2020” no que o/a seu/súa fillo/a está 
participando ten as seguintes reduccións, segundo o acordo regulador núm.2 do prezo público por actividades 
extraescolares municipais: 
 

- Dun 70% ás persoas cunha renda familiar neta anual per cápita inferior ou igual ao IPREM. 
- Dun 40% ás persoas cunha renda familiar neta per cápita comprendido entre o IPREM e ata 1,2 veces  

o IPREM. 
- As persoas que acheguen informe emitido polos Servizos Sociais de Cambre, 0 100% da cota (polo 

que non deberán presentar o anexo). 
As persoas non empadroadas no municipio de Cambre pagarán o 100% da cota independentemente da 
renda. 

 
Para que teñades o dato, vos indicamos o valor oficial do IPREM anual do ano 2020 é o seguinte: 

• IPREM Anual - 12 pagas: 6.454,03 € 

• IPREM Anual - 14 pagas: 7.519,59 € 
A renda per cápita se calcula tendo en conta os ingresos (suma das casillas 435 e 460 da renda do ano 2018) 
de todos os membros da unidade familiar  (Os cónxuxes, parellas de feito, ou os titores legais;  Menores de 
idade que convivan no mesmo domicilio;  Solteiros menores de 26 anos que convivan no mesmo domicilio; As 
fillas e os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou 
rehabilitada.). E no caso de separación ou divorcio súmase o importe da cantidade percibida polo cóxuxe en 
concepto de pensión de manutención do/da menor. 
A cantidade resultante divídese entre o número de membros da unidade familiar. 
 
Se estades interesados en que se aplique algunha das reduccións citadas anteriormente deberase presentar , 
coa solicitude de inscrición e senón antes do 13 de xullo de 2020 en calquera a través da sede electrónica do 
Concello de Cambre ou ben en calquera dos Rexistros de entrada municipais de Cambre solicitando a cita 
previa, a seguinte documentación: 
 

- Autorización do nivel de renda do ano 2018, que se achega no reverso desta circular, asinada polos 
proxenitores e fillos/as solteiros menores de 26 anos que convivan no mesmo domicilio. 

- Copia do  Libro de Familia completo, para saber o nº de membros da unidade familiar. 
- Copia da sentencia de separación ou divorcio, se é o caso, e se percibe pensión por manutención 

do/da menor. 
 

Se xa presentáchedes no Concello noutra ocasión o Libro de familia completo e a sentencia de separación ou 
divorcio para outros trámites, non será necesario que o volvades a presentar. Tan só teredes que indicar, no 
momento de presentar a autorización, para que programa o presentáchedes. 
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