
SOLICITUDE BONO-BUS UNIVERSITARIO 
CURSO 2017-2018

D/Dª................................................................................................................................   provisto/a do

DNI nº ......................................e data de nacemento............................................................veciño/a de 

Ferrol,con enderezo na rúa..................................................................................................................

piso nº ............................e teléfono......................................................................................estudante 

universitario matriculado no centro.....................................................................................................

da Coruña, no curso 2017-2018.

SOLICITA que se lle conceda a axuda ó bono-bus universitario,

Ferrol, ................... de .............................................. de 2017

Asdo.-

NORMAS PARA  A SOLICITUDE DO BONO-BUS

Elixa o seguinte horario para o seu desprazamento.

Mañá

Tarde
Estes horarios poden sufrir os axustes necesarios para a súa máxima adaptación  ós das clases.
Soamente se poderá elixir unha viaxe de ida e volta. Os inscritos nunha viaxe teñen preferencia absoluta
no uso dese horario.
Unha vez establecido o transporte  universitario,  o/a  alumno/a  haberá  de obter,  no modo que se  lle
indique, a súa tarxeta e realiza-lo  pagamento do importe que lle corresponda, por meses adiantados.
O bono-bus  universitario  é  persoal  e  intransferible,  exclusivo  para  o  estudiantado  universitario  do
Concello de Ferrol que curse estudios na Universidade da Coruña, Campus da Coruña.
Para solicitaren o bono-bus, os/as alumnos/as deberán achegar inescusablemente, a seguinte 

DOCUMENTACIÓN:

-Fotocopia compulsada do DNI da persoa solicitante
-Fotocopia da tarxeta de estudiante e fotocopia compulsada de matrícula do curso 2017-2018.
-Fotocopia compulsada da declaración da Renda de tódolos membros da unidade familiar. No seu
defecto, certificación de ingresos anuais da Seguridade Social (no caso de pensionistas), ou do Serizo
Público de Emprego-SPE (no caso de desempregados/as). 
-As dúas declaracións anexas a esta solicitude relativas á concesión ou non doutras axudas, de estar ó
corrente  coas  obrigas  tributarias  e  a  Seguridade  Social  e  non  estar  incurso/a  en  causas  de
incompatibilidade previstas no art. 13 da Lei 38/2003.

O prazo de presentación desta  solicitude está comprendido entre o 14 de setembro e o 23 de
outubro de 2017, ámbolos dous incluídos. 

Os/as alumnos/as que resulten beneficiarios/as da axuda ó bono-bus ou ben as persoas que mercan o
bono no seu nome deberán asinar mensualmente a súa adquisición na empresa adxudicataria do servizo
de  transporte,  incluídos  os  meses  anteriores  á  data  de  resolución  desta  convocatoria  que  o/a
beneficiario/a comprase dende o comezo do curso 2017-2018.
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