SOLICITUDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS
CAMPUS DE A CORUÑA – CURSO 2019/2020

D/Dª ____________________________________________________________________________
D.N.I nº _________________________________________________________________________
Data de nacemento ________________________________________________________________
veciño/a de Fene domiciliado en ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Teléfonos de contacto ______________________________________________________________
Correo electrónico _________________________________________________________________
Estudante universitario/a matriculado/a na Facultade de ___________________________________
________________________________________________________________________________
Campus universitario de ___________________________________de A Coruña.

solicita:

BONOBÚS SUBVENCIÓN

PARA O QUE ENTREGA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:
a) Fotocopia do DNI da persoa solicitante.
b) Fotocopia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.
c) Fotocopia da declaración da renda correspondente ao último exercicio (ano 2018) dos/as pais/nais
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ou titores/as legais. No caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF, copia da
notificación-liquidación ou certificado acreditativo do nivel de rendas emitido pola Axencia de
Administración Tributaria que corresponda. Excepcionalmente, se a unidade familiar alega carecer
de recursos, ou quere acreditar unha situación excepcional, imprevista ou de carácter de especial
necesidade que afecte negativamente á situación familiar ou no caso de percibir pensións non
contributivas deberá acreditala mediante informe social. Nos casos de separación ou divorcio
estarase ao previsto na base sexta para a determinación dos membros da unidade familiar. Os/as
fillos/as entre 18 e 25 anos inclusive, que perciban rendas e non figuren na declaración da renda
dos/as pais/nais aínda que residan con eles, deberán acreditar os seus rendementos e computarán
como ingresos da unidade familiar. No caso de presentar solicitudes para varios irmáns/ás menores
de idade, só é necesario presentar un exemplar do libro de familia e da declaración do IRPF dos
proxenitores.
d) Certificado da matrícula expedido pola Universidade ou documento análogo que acredite a
matriculación.
e) Declaración responsable de atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e da Seguridade Social,
de non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a de
subvencións públicas e de estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de
subvencións e autorización ao Concello de FENE para que realice as comprobacións oportunas
durante o todo o período que dure o proceso. ANEXO 1
f)

Volante de empadroamento no Concello de Fene de todos os membros da unidade familiar (o/a
solicitante deberá estar empadroado/a e ter residencia efectiva no Concello de Fene como mínimo
dende o 1 de xuño de 2019).

g) Certificado que acredite o grao de minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou superior ao 33%
dalgún membro da unidade familiar, se procede.
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h) Certificado que acredite a situación de desemprego por un período superior a 6 meses durante o
ano 2018 dalgún membro da unidade familiar, se procede.
i)

Certificación bancaria, a nome da persoa que solicita o bono-bus, que acredite a titularidade da
conta na que se efectuarán os ingresos correspondentes á axuda.

j)

Declaración responsable de percibir/non percibir axuda algunha para a mesma finalidade. No caso
de percibir axuda deberá indicarse o seu importe. ANEXO 1

Horario solicitado:  Fene mañá -  Coruña mediodía -  Fene mediodía -  Coruña tarde
Parada en que vai coller o bus:  Avda. Naturais -  Avda. As Pías

Fene, ______ de ____________________ de 2019

C.I.F.: P-1503600 -G

Asdo. _______________________

ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE

Información sobre a protección de datos:
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE FENE, con dirección PRAZA DO ALCALDE RAMON SOUTO GONZALEZ S/N, 15500 - FENE (A CORUÑA); SECRETARIA@FENE.GAL.
1.- Dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá
contactar en SECRETARIA@FENE.GAL.
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento
legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo
3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo.
4.-Destinatarios de cesións: CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter persoal.
5.- Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse
ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
O CONCELLO DE FENE dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar
os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en SECRETARIA@FENE.GAL, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para
acreditar a súa identidade.
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