
ANEXO I     

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DE BONO – TAXI  - ANO 201..

RENOVACIÓN:                                                            NOVA SOLICITUDE 

DATOS DO/A SOLICITANTE 
1º Apelido 2º Apelido Nome

Data nacemento Lugar de nacemento País de nacemento DNI/NIE/Pasaporte

Enderezo C. Postal Teléfono móbil(obrigatorio) 

Teléfono Fixo(obrigatorio) 

 Representante legal

1º Apelido 2º Apelido Nome DNI/NIE/Pasaporte

DATOS DO/A CÓNXUXE OU PARELLA COA QUE CONVIVE

1º Apelido 2º Apelido Nome

Data nacemento DNI/NIE Sinatura

DATOS DA/S PERSOA/S DA/S QUE DEPENDE ECONOMICAMENTE
este apartado só se cubrirá se o/a solicitante carece de ingresos

1º Apelido 2º Apelido Nome

DNI/NIE Relación co solicitante Sinatura

1º Apelido 2º Apelido Nome

DNI/NIE Relación co solicitante Sinatura:

 

¿E vostede beneficiario/a do servizo 065?                SI                                            NON 
 

Vigo,………………de …………………..de  201..
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 Asdo:……………………………………………………………
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DOCUMENTACIÓN

1) Fotocopia do DNI do solicitante e, no seu caso, DNI do representante legal. E documentación acreditativa 
da patria  potestade ou representante legal do menor (libro de familia ou resolución xudicial). 

2) Fotocopia do certificado oficial de minusvalía expedido polo Equipo de Valoración e Orientación, no que 
conste na súa valoración de mobilidade que ten dificultade   para a    utilización do transporte público   
colectivo.

(Aquelas  persoas  que  teñen a  certificación  definitiva,  e  xa  solicitaran  a  subvención  en   anos 
anteriores, non a presentarán de novo)

3) Declaración responsable, Anexo III, na que se faga constar:

- Que o solicitante non se atopa incurso en ningunha das causas de prohibición enumeradas no 
artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de subvencións, e 10 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, 
entre outros (Non ter pendentes de pagamento débedas tributarias co a AEAT, co Concello de 
Vigo, coa Seguridade Social e coa Xunta)

- Non ser titular de vehículo automóbil propio .

- Aceptar ás  actuacións de comprobación que acorde a Comisión de Valoración.

- Utilizar a axuda unicamente para desprazamentos dentro do termo municipal .

4)  Xustificación documental dos recursos económicos:

             4.1) Teranse en conta os ingresos da persoa solicitante que achegará:

• A última declaración da renda,  autorizando ao Concello de Vigo para  consultar os 
datos  tributarios  das  persoas  interesadas,  que  obran  na  Axencia  estatal   da 
Administración Tributaria (segundo modelo que se anexa).

• Fotocopia do certificado positivo ou negativo das  prestación/s  ou nóminas que perciba.

4.2) No caso de que a persoa solicitante tivera cónxuxe ou parella de feito, entenderase como renda 
persoal a metade da suma dos ingresos da parella, e terán que achegar  a mesma documentación co 
solicitante.

4.3)  Se  o  solicitante  carece  de  ingresos,  valoraranse  os  ingresos  da/s  persoa/s  da/s  que  dependa 
economicamente (pai,nai , fillo, titores, etc) Neste caso calcularase a renda percápita familiar. Achegarase 
a declaración da renda das persoas das que dependa

5) Anexo II - Cesión de datos de carácter persoal  á entidade colaboradora encargada de emitir as tarxetas 
Bono taxi.

O departamento poderá solicitar calquera outra documentación que se considere conveniente na instrución do 
procedemento.
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