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Datos persoais do/a solicitante (nai/pai/titor/a/acolledor/a)
Nome                                                    Primeiro apelido                                       Segundo apelido                                       NIF

En calidade de 
              nai       pai       acolledor/a      titor/a legal

Tipo                                                     Nome da vía                                                               Num.        Bloq           Andar      Porta

Código postal                       Provincia                                                 Concello                                               Localidade

Teléfono 1                              Teléfono 2                                          Correo electrónico

E, na súa representación (deberá acreditar a representación por calquera medio válido en dereito)
Nome                                                      Primeiro apelido                                      Segundo apelido                                    NIF

Datos para os efectos de notificación
Enviaranse aviso da posta a disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar
en calquera momento a través da sede electrónica co Concello:

Teléfono móbil                                                                          Correo electrónico

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónico coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
      Electrónica a través da sede electrónica do Concello de Ames (Só se poderá acceder á notificación con  certificado electrónico)

  
       Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto ao indicado anteriormente)

Tipo                                                   Nome da vía                                                                       Num.        Bloq           Andar      Porta

Código postal                Provincia                                                             Concello                                    Localidade

Neno/sa/s para os que se solicita a bonificación

Nome e apelidos do neno/a Nome e apelidos do neno/a

Tipo de bonificación que se solicita (Indicar das que se expoñen a continuación cal se solicita. Estas bonificacións non son acumulables, de
xeito que os/as usuarios/as tan só poderán acollerse a aquela que lles resulte mais beneficiosa.)

1. Bonificación por familia numerosa  
a) Documentación que se achega

Título de familia numerosa vixente



INSCRICIÓN NADAL LÚDICO 2022
ANEXO III

Procedemento
Nadal Lúdico 2022

Documento: Solicitude de bonificación de taxas

Páxina 2 de 4

2. Bonificación por familia monoparental  (enténdese por familia monoparental o núcleo familiar composto por un único proxenitor ou
proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal, e os/as fillos/as menores ao seu cargo)

a) Documentación que se achega

 Acreditación de estar en solitario a cargo dos/as menor/es (defunción, fillos recoñecidos por un só proxenitor/a,
retirada da patria potestade, sentenza con medidas de garda e custodia)

Certificado de monoparental  vixente outorgado pola Administracións públicas competentes ou,  no seu defecto,
declaración responsable de non manter con outra persoa unha relación análoga á conxugal.

 3. Bonificación por familia con persoas maiores a cargo (enténdese por familia con persoas maiores ao cargo aquela na que conviva
algún ou algunha ascendente maior de 65 anos que non teña rendas anuais superiores á cantidade que se fixe na lexislación reguladora do

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para aplicar o mínimo por ascendente do exercicio fiscal a valorar)

a) Autorización da persoa maior a cargo ao Concello para solicitar a Axencia Tributaria a información necesaria (necesario cubrir o
cadro que se indica a continuación).

Nome e apelidos NIF Consentimento para a consulta
de datos
(No  caso  de  non  dar  autorización,  deberá
achegar o documento correspondente)

AUTORIZO  A
CONSULTA

Sinatura

Declaración do imposto da renda
das  persoa  físicas  (IRPF)  da
persoa solicitante correspondente
ao exercicio 2021

 SI               NON

b)     Documentación que se achega  

Documentación acreditativa do parentesco co maior a cargo

Certificado de convivencia do maior a cargo, que acredite a convivencia actual e un mínimo de 6 meses no ano
2021 (só necesario para as familias empadroadas en concellos distintos aos de Ames)

4. Bonificación por familia con persoas con discapacidade a cargo (Aquelas familias nas cales conviva algún ou algunha ascendente ou
descendente, solicitante ou parella que acredite un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, que non teñan rendas anuais superiores á
cantidade que se fixe na lexislación do IRPF para aplicar o mínimo por ascendente ou descendente con discapacidade)

a) Autorización  do  ascendente, descendente, solicitante ou parella que acredite un grado de discapacidade igual ou superior ao
33%, que non teñan rendas anuais superiores á cantidade que se fixe na lexislación do IRPF para aplicar o mínimo por ascendente
ou descendente con discapacidade.

Nome e apelidos NIF Consentimento  para  a  consulta  de
datos
(No  caso  de  non  dar  autorización,
deberá  achegar  o  documento
correspondente)

AUTORIZO A CONSULTA Sinatura

Declaración do imposto da renda das
persoa  físicas  (IRPF)  da  persoa
solicitante correspondente ao exercicio
2021

 SI               NON

b)     Documentación que se achega  

Documentación acreditativa do parentesco co discapacitado

Certificado de convivencia da persoa con discapacidade a cargo, que acredite a convivencia actual e un mínimo de 6
meses no ano 2021 (só necesario para as familias empadroadas en concellos distintos aos de Ames)

5.  Bonificación  por  familia  con  dependentes  a  cargo  (Aquelas  que  convivan  con  persoas  que  teñan  recoñecida  a  situación  de
dependencia)

a) Documentación que se achega

  Documentación acreditativa do parentesco co dependente



INSCRICIÓN NADAL LÚDICO 2022
ANEXO III

Procedemento
Nadal Lúdico 2022

Documento: Solicitude de bonificación de taxas

Páxina 3 de 4

  Certificado que acredite a dependencia no momento de presentación da solicitude

Certificado de convivencia co dependente a cargo que acredite a convivencia desde o 01/01/2021 ata o momento
de presentación da solicitude (só necesario para as familias empadroadas en concellos distintos aos de Ames)

6.  Bonificación  por  familias  acolledoras  (Aquelas  familias  que  se  encargan  do  coidado  e  educación  dun  ou  varios  nenos/as  ou
adolescentes que non poidan ou non deban estar cos seus pais e nais de xeito temporal ou permanente, asumindo as obrigas de velar por eles,
telos na súa compaña, alimentalos e procurarlles unha educación integral)

a) Documentación que se achega

  Resolución do acollemento a nome do/a solicitante, ou cónxuxe

7. Bonificación por emerxencia social (Aquelas que contén con resolución da concesión de emerxencia social do Concello de Ames).

a) Documentación que se achega

Resolución  de  emerxencia  social  do  Concello  de  Ames  (A  solicitude  de  dita  resolución  farase  de  oficio  polo
Departamento de educación)

8. Bonificación por familias en situación de especial vulnerabilidade económica (Aquelas que se atopan nunha  robada situación de
necesidade, como son as perceptoras da renda de inclusión social de Galicia, ou aqueloutras que perciben prestacións ou rendas do traballo
que non superen o 125 % dos límites equivalentes da renda de inclusión social de Galicia que lles serían aplicables segundo a composición da
unidade de convivencia ).

a) Autorización de todos/as membros da unidade familiar maiores de 18 anos no 2021 para a consulta da declaración do imposto da
renda das persoa físicas (IRPF) da persoa solicitante correspondente ao exercicio 2021

Nome e apelidos NIF Consentimento para a consulta
de datos
No  caso  de  non  dar  autorización,  deberá
achegar o documento correspondente)

AUTORIZO  A
CONSULTA

Sinatura

Declaración do imposto da renda
das  persoa  físicas  (IRPF)  da
persoa solicitante correspondente
ao exercicio 2021

 SI               NON

Declaración do imposto da renda
das  persoa  físicas  (IRPF)  da
persoa solicitante correspondente
ao exercicio 2021

 SI               NON

Declaración do imposto da renda
das  persoa  físicas  (IRPF)  da
persoa solicitante correspondente
ao exercicio 2021

 SI               NON

b) Documentación que se achega

Xustificación do  cobro  da RISGA durante  o período a valorar,  no seu defecto deberase  cubrir  a  autorización do
apartado a)

9. Bonificación por familias vítimas de violencia de xénero (Teñen a consideración de familias vítimas de violencia de xénero, aquelas
nas que conviva algunha muller ou menor vítima de violencia de xénero).

a) Documentación que se achega

Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia auténticada pola secretaria ou polo
secretario xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar.

Sentenza  de  calquera  orde  xurisdicional  que  declare  que  a  muller  sufriu  violencia  en  calquera  das  modalidades
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definidas na lei

Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración Pública autonómica ou local

Certificación dos servizos de acollida da Administración Pública autonómica ou local

Informe do ministerio fiscal que indique a existencia de indicios de violencia

Informe da inspección de traballo e da seguridade social.

Información básica sobre a protección de datos persoais

Responsable do tratamento Concello de Ames. Departamento de educación

Finalidades do tratamento Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a acabo as actuacións administrativas que deriven
de informe sobre o estado de tramitación. 

Lexitimación para o tratamento O  cumprimento  dunha  misión  realizada  en  interese  público  ou  no   exercicio  de  poderes  públicos
derivada  dunha  competencia  legalmente  atribuída  ao  responsable  do  tratamento,  así  como  o
cumprimento de obrigas legais impostas a dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e), do RXPD e 8 da
Lei  orgánica  3/2018,  do  5  de  decembro,  de  protección  de  datos  persoais  e  garantía  dos  dereitos
dixitais). 

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e
supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento obrigado a través da sede electrónica
do Concello de Ames ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común

Lexislación aplicable

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral do
Concello de Ames (BOP núm.31, de 14 de febreiro de 2019).

Regulamento dos lúdicos do Concello de Ames (BOP núm. 86, de 8 de maio de 2019)

Sinatura do solicitante ou representante

Ames,        de                             2022

Asdo.: 
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