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SOLICITUDE BONIFICACIÓN TARXETA TRANSPORTE METROPOL ITANO 
DA ÁREA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
DATOS DO SOLICITANTE 
 
NIF   Apelidos e nome       

                
Domicilio  
Rúa/Praza/Avda./Nome vía pública  Número Escaleira Piso Porta 

                
Código Postal Municipio  Correo electrónico  Teléfono  

                
 
SOLICITO: 
 
A inclusión no programa de axudas para o transporte público da área metropolitana de 
Santiago de Compostela previstas na Ordenanza reguladora de axudas ao transporte 
público do Concello de Oroso, para o cal declaro expresamente que : 
 

1. Cumpro tódalas condicións necesarias previstas na Ordenanza coma persoa: 
(marcar unha) 
a. Maior de sesenta e cinco anos, sen actividade laboral. 

b. En situación de desemprego. 

c. Con unha discapacidade en grao igual ou superior ao 65%. 

d. En situación de emerxencia social. 

para ter acceso as axudas e bonificacións previstas. 
 
2.  Son titular da tarxeta de transporte metropolitano da área de Santiago de 
Compostela con número: __________________________ 
 
3. Non teño pendente de pago ningunha débeda en período de prema co 
Concello de Oroso. 
 
4. Autorizo expresamente ao Concello de Oroso para obter certificado da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) do nivel de renda correspondente ao 
último exercicio con información tributaria dispoñible por medios telemáticos, aos 
únicos efectos de acreditar o cumprimento dos requisitos de renda previstos na 
ordenanza reguladora. 

 
5. Achego a  seguinte documentación xustificativa que esíxese na Ordenanza 
reguladora. 

 
 
 
 
 
(continúa na páxina seguinte) 
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DOCUMENTACIÓN ADXUNTA QUE SE ACHEGA 
(marcar cunha “x” a que corresponda) 
 

1. Xenérica obrigatoria 
 
� Fotocopia do NIF. 
 
� Certificado/s de empadroamento en concello/s da área metropolitana de Santiago de 

Compostela, que acredita a residencia nos últimos doce meses. (1)   
 
� Autorización de cesión de datos de carácter personal. 
 

2. Só para maiores de 65 anos sen actividade labora l 
 
� Certificado da Seguridade Social indicando se o solicitante é perceptor de pensión e, de 

ser así, facendo constar o seu importe. 
 

3. Só para solicitantes por estar en situación de d esemprego 
 
� Informe de vida laboral. 
 
� Certificación de estar inscrita como demandante de emprego no INEM, indicando o 

período temporal e si é beneficiario ou non de prestación ou subsidio, con indicación, no 
seu caso, do seu importe. 

 
� Certificación da Seguridade Social indicando si é perceptora de pensión e, de ser así, 

facendo constar o seu importe. 
 
� Certificación de estar participando activamente en itinerarios de inserción laboral. 
 

4. Só para solicitantes por estar en situación de d iscapacidade. 
 
� Certificado expedido pola Seguridade Social indicando si é perceptora de pensión e, de 

ser así, indicación do seu importe. 
 
� Fotocopia de certificación EVO de minusvalía. 
 
 

5. Outra documentación xustificativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En …………………….., a …………… de …………….. 2012 
 
Asinado 
 
 
 
(1) Non é necesario presentar certificado de empadroamento no Concello de Oroso 


