
NOTA INFORMATIVA DA UNIDADE FAMILIAR E DA 

AUTODECLARACIÓN PARA OS DATOS DA RENTA 
 

 

Concepto de unidade familiar: situación a 31 de decembro de 2016 

Segundo a Instrución 4/2017 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria terase en conta para o concepto da unidade 

familiar o establecido na normativa do imposto da renda das persoas físicas (Decreto 

132/2013). Hai dúas modalidades de unidade familiar: 

1. No caso de matrimonio: a unidade familiar serán pai, nai, fillos menores de 18 

anos ou maiores incapacitados xudicialmente 

2. En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal 

(independentemente da custodia compartida): formarán a unidade familiar o pai 

ou a nai e a totalidade dos fillos que convivan (segundo o establecido 

anteriormente) 

Nas parellas de feito so un dos seus membros (nai ou nai) poden formar unidade 

familiar cos fillos (equipárese a ausencia de matrimonio) 

 

Autodeclaración dos datos da renda exercicio 2016: renda presentada neste ano (para 

tomar como referencia os datos a 31 de decembro de 2016)  

 

Terán que entregar a autodeclaración asinada todos aqueles pais que están obrigados ao 

pagamento dos prezos públicos do comedor escolar e aqueles que son usuarios gratuítos 

do servizo por ter unha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 € 

 

O resto de pais que se atopen nalgún dos seguintes supostos, e polo tanto será usuarios 

gratuítos do servizo de comedor, non terán que presentar a autodeclaración asinada: 

1. Os que pertenzan a familias en situación socioeconómica de exclusión social 

certificada polos servizos socias 

2. Os que se atopen en acollemento residencial ou familiar 

3. Os que teñan discapacidade igual ou superior ao 33% 

4. Os que pertenzan a familias vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero 

 

Importante: os que fagan declaración terán que calcular o importe así: casiñas 

392+405-537 (de cada un dos proxenitores no caso de matrimonio que a fagan por 

separado) 

Nos casos en que so un dos proxenitores faga a declaración o outro terá que pedir 

certificado de imputación de rendas (ou coller os datos do borrador do IRPF) E sumarllo 

ao importe do que fai a declaración (segundo a explicación anterior) 

Nos casos en que ningún dos proxenitores faga a declaración terán que sacar os datos do 

borrador do IRPF ou pedir certificado de imputación de rendas de cada un deles e sumar 

as dúas. 

 

O domicilio familiar acredítase mediante certificado do padrón municipal no que 

conste a antigüidade (mínimo 1 ano agás casos xustificados) 

O domicilio do lugar de traballo: acredítase mediante contrato de traballo, alta censual 

ou da Tesourería (no caso de autónomos) ou certificado da xefatura de persoal (no caso 

de persoal ao servizo das administracións públicas) 

 

 

 


