
SOLICITUDE BONO-BUS UNIVERSITARIO 
CURSO 2015-2016

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 2015-2016.

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

Ferrol, ................... de .............................................. de 2015

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 do DNI da persoa solicitante
-Fotocopia da tarxeta de estudiante e fotocopia de matrícula do curso 2015-2016
-Fotocopia compulsada da declaración do IRPF dos pais ou, se é o caso, fotocopia compulsada da
declaración  do  IRPF  individual.  Neste  caso,  deberá  posuír  emancipación  legal   ou   situación
domiciliar individual acreditativa  das circunstancias que alegue.
-Declaración xurada de non ter concedida nin solicitada ningunha outra subvención que xunto coa
presente axuda supere o 100% do custo do transporte universitario para o curso 2015-2016, segundo o
establecido no artigo 19.3 da Lei 38/2003.

O prazo de presentación desta  solicitude está comprendido entre o 25 de agosto e o 25 de setembro
de 2015  e do 15 de outubro ó 15 de novembro de 2015, ámbolos dous incluídos. Lémbraselles que o
feito  de  presentaren  as  solicitudes  fóra  do  prazo  indicado  é  causa  de  desestimación  automática  da
solicitude de axuda.

O prazo máximo de presentación da documentación será ata o 30 de decembro de 2015, ata esa data o
bono-bus terá carácter provisional para o alumnado que este pendente de entregar algún documento.

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 2015-2016.



BAREMO DOS MÁXIMOS IMPOÑIBLES POR UNIDADE FAMILIAR  CURSO 2015-2016

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.



DECLARACIÓN XURADA

D/ Dona........................................................................................................................................

con DNI................................................................. veciño/a de Ferrol, con enderezo en............. 

número..................... piso......................................teléfono.........................................................

Declara baixo xuramento,  non ter concedida nin solicitada ningunha outra subvención que xunto coa

presente axuda ó bono-bus universitario do Concello de Ferrol supere o 100% do custo do transporte

universitario para o curso 2015-2016, segundo o establecido no artigo 19.3 da Lei 38/2003.

Para que conste a efectos da solicitude para a bonificación do transporte universitarios

Ferrol, ................... de .............................................. de 2015

Asdo.-
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