Páx. 1/2
IMPRESO DE SOLICITUDE
Selo rexistro

SUBVENCIÓN DE
BONO-TAXI
Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H

CONCELLERÍA POLÍTICA DE
BENESTAR SOCIAL
SI

NON

¿Solicita por primeira vez o BONO-TAXI?

SEÑOR/A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE VIGO

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

* DNI ou CIF

* Nome e apelidos

* Teléfono Fixo

ENDEREZO FISCAL
* Número Portal

* Nome da rúa, praza, etc
Parroquia

* Municipio

* Data nacemento

DNI ou CIF

Nome e apelidos ou razón social

* País nacemento

Número
Municipio

* Piso * Porta * Cód. Postal

Correo electrónico

Teléfono 1

Nome da rúa, praza, etc
Parroquia

Escalera

* Teléfono móvil (obrigatorio)

Provincia

Portal

Escalera

Teléfono 2
Piso

Porta Cód. Postal

Correo electrónico

DATOS DO/A CÓNXUXE OU PARELLA COA QUE CONVIVE:
* DNI ou CIF

* Nome e apelidos

Data de nacemento

Teléfono 1

*Campos que se deberán cubrir obrigatoriamente.

COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR DE CONVIVENCIA / INGRESOS
* este apartado só se cubrirá se o/a solicitante carece de ingresos ou é menor de idade
Apelidos e Nome

Parentesco co solicitante

CONCEPTO INGRESOS

SINATURA

(traballo, pensión, RISGA,
desemprego)

Solicitante

Nº EXPEDIENTE RELACIONADO
(SE PROCEDE)

Pode consultar o estado da súa solicitude accedendo a Oficina Virtual do Concello na web www.vigo.org.
Tamén pode recibir información adicional indicando o método desexado:

Mensaxe (SMS) ao móbil:
Correo electrónico.

A persoas asinantes autorizan ao Concello de Vigo (Departamento de Benestar Social) a obter das Administracións
públicas e organismos públicos e privados, os documentos e certificados necesarios para a tramitación desta solicitude.
O/A solicitante declara que os datos que figuran nesta solicitude son certos.
......... de ..................................... de ….........
Sinatura do solicitante ou representante legal

......... de ..................................... de ..............
Sinatura do cónxuxe ou parella

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da L.3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e das demais disposicións vixentes nesta
materia, infórmase que os datos personais das persoas solicitantes, dos seus representantes e do resto dos integrantes da unidade de convivencia serán incorporados ós correspondentes ficheiros municipais baixo a
responsabilidade do Concello de Vigo e ás bases de datos de xestión municipal e de Benestar social (XIESS). A finalidade da súa recollida e tratamento é a instrución do procedemento para a concesión das axudas
obxecto destas Bases, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e as demais actuacións previstas na normativa
reguladora das subvencións públicas, en orde á conclusión do proceso de subvencións. Poderán ser cedidos a outras Administracións, organismos e institucións, asumindo estas as obrigas dos responsables de
tratamento de datos. Tamén poderán ser cedidos en cumprimento dun mandato legal ou xudicial e verificados e cotexados con calquera outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa
exactitude e veracidade. A base lexitimadora do tratamento previsto reside no consentimento expreso dos/as usuarios/as e no exercicio lexítimo das competencias municipais atribuídas pola normativa de réxime local
e sectorial de servizos sociais. As persoas interesadas poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade a sí como opoñerse á toma de decisións
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo, teñen dereito a presentar unha
reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Disporán de máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no enderezo: dpd.vigo@vigo.org

Páx. 2/2

SUBVENCIÓN DE BONO-TAXI
CONCELLERÍA
POLÍTICA DE BENESTAR SOCIAL
Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H

1)

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

2)

Fotocopia do certificado do grao de discapacidade, ou tarxeta acreditativa do grado de discapacidade 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 II, 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 coa AEAT, co Concello de Vigo, coa Seguridade Social e coa
Xunta).
- Non ser titular de vehículo automóbil propio.
- Aceptar as 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, en todo caso:
•

Certificado anual dos ingresos percibidos no ano 2018, das pensións da seguridade social,
subsidio de desemprego, pensións non contributivas, RISGA ou calquera outra prestación pública
que se estea a percibir. (terase en conta o ano do último exercicio do IRPF) (*)

•

Declaración de IRPF do último exercicio de todos os membros da unidade familiar (*)

(*) só no caso de que o solicitante non autorice ó Concello de Vigo para obter doutras Admóns. e organismos
públicos e privados a información necesaria para tramitar e resolver a solicitude, incluida a AEAT, segundo
modelo que se anexa.
4.2) No caso de que a persoa solicitante tivese cónxuxe ou parella de feito, entenderase como renda persoal a
metade da suma dos ingresos netos da parella e terán que achegar a mesma documentación có solicitante. (*)
(*) só no caso de que o cónxuxe ou parella de feito do solicitante non autorice ó Concello de Vigo para obter
doutras Admóns. e organismos públicos e privados a información necesaria para tramitar e resolver a
solicitude, incluida a AEAT, segundo modelo que se anexa.
4.3) Se o solicitante carece de ingresos ou é menor de idade, valoraranse os ingresos da/s persoa/s da/s que
dependa economicamente (pai, nai, fillo, titores, etc.). Neste caso calcularase a renda per cápita familiar neta.
Achegarase a declaración da renda das persoas das que dependa. (*)
(*) só no caso de que as persoas das que dependa o menor de idade non autoricen ó Concello de Vigo para
obter doutras Admóns. e organismos públicos e privados a información necesaria para tramitar e resolver a
solicitude, incluida a AEAT, segundo modelo que se anexa.
5)

Anexo III- Cesión de datos de carácter persoal á entidade encargada de emitir as tarxetas “bono-taxi”

O Departamento de Benestar social poderá solicitar calquera outra documentación que se considere conveniente na
instrución do procedemento.

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da L.3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e das demais disposicións
vixentes nesta materia, infórmase que os datos personais das persoas solicitantes, dos seus representantes e do resto dos integrantes da unidade de convivencia serán incorporados ós
correspondentes ficheiros municipais baixo a responsabilidade do Concello de Vigo e ás bases de datos de xestión municipal e de Benestar social (XIESS). A finalidade da súa recollida e tratamento é a
instrución do procedemento para a concesión das axudas obxecto destas Bases, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da
actividade subvencionada e as demais actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións públicas, en orde á conclusión do proceso de subvencións. Poderán ser cedidos a outras
Administracións, organismos e institucións, asumindo estas as obrigas dos responsables de tratamento de datos. Tamén poderán ser cedidos en cumprimento dun mandato legal ou xudicial e verificados
e cotexados con calquera outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade. A base lexitimadora do tratamento previsto reside no consentimento
expreso dos/as usuarios/as e no exercicio lexítimo das competencias municipais atribuídas pola normativa de réxime local e sectorial de servizos sociais. As persoas interesadas poden exercitar os
dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na
forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo, teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es). Disporán de máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no enderezo: dpd.vigo@vigo.org.

