
BAREMO DOS MÁXIMOS IMPOÑIBLES POR UNIDADE FAMILIAR  CURSO 2016-2017

Núm.  de  membros  da  unidade
familiar

Límite  máximo  de  base  impoñible
por unidade familiar

1 ou 2 19.000,00 €

3 21.000,00 €

4 23.000,00 €

5 25.000,00 €

6 27.000,00 €

7 29.000,00 €

8 31.000,00 €

Cando  sexan  dous  irmáns  os/as  usuarios/as  do  bono bus,  o  primeiro/a  deles  terá  dereito  á
bonificación, mentres que para o/a segundo/a outorgaráselle sempre que a base impoñible por
unidade familiar non supere os   34.000,00 €.

.-No caso de familias que teñan tres ou máis fillos/as cursando estudos universitarios,
todos/as aqueles/as que utilicen o bono bus terán dereito á bonificación, sempre que a
base familiar non supere os 49.000,00 €.

No suposto de que unha vez aplicado o anterior baremo ás solicitudes presentadas o número de
bolsas non chegara a 35, concederanse as restantes ata chegar a este número por orde de menor a
maior ingresos, repartíndose proporcionalmente o importe da bolsa no suposto de se producir un
empate entre dous ou máis solicitantes. 

No caso en que o/a solicitante alegue a súa independencia familiar e económica, calquera que
sexa  o  seu  estado  civil,  deberá  acreditar  fidedignamente  esta  circunstancia,  os  medios
económicos  cos  que  conta  e  a  titularidade  ou  alugamento  do  seu  domicilio.  Noutro  caso
sumaranse todos os ingresos da unidade familiar.

Revogación da axuda: se durante dous meses consecutivos, sen causa xustificada, non utilizan o
bono universitario.

No caso de traslado forzoso poderán solicitar a axuda fóra do prazo, coa previa xustificación
documental no traslado.

No caso de que as condicións económicas varíen con respecto ao ano anterior ou de se producir
casos  extraordinarios  dentro  das  unidades  familiares,  poderanse  facer  constar  as  ditas
circunstancias para o seu estudo e se procede, conceder a axuda do bono bus.
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