
                                                                

                                                                                               

ANEXO I

SOLICITUDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Núm. EXPTE.: Num. TARXETA:

TIPO DE SOLICITUDE: COLECTIVO AO QUE PERTENCE:

        Valoración Inicial         Persoas maiores de 65 anos

        Renovación         Persoas en situacion de desemprego

        Modificación de datos         Persoas con discapacidade 

        Extravío/Perda         Persoas en situación de risco social

DATOS DA PERSOA  SOLICITANTE:
Nome e apelidos: DNI/NIE/Núm. Pasaporte:

Enderezo: Concello: Código postal:

Provincia: Telefono fixo: Telefono móbil:

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Apelidos: DNI/NIF:

A persoa solicitante DECLARA que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos, que non
se omiten datos,  que coñece as  posibles responsabilidades existentes  nos supostos  de ocultación,  falseamento de datos  ou de
calquera outra actuación fraudulenta. No caso de non achegar os datos esixidos na normativa municipal, non se poderá tramitar a
solicitude.  COMPROMÉTOME a comunicar por escrito calquera modificación que se produza respecto aos datos achegados.
AUTORIZO ao  Concello  de  Ames  a  solicitar  a  información  adicional  que  considere  necesaria  para  completar  o  expediente
administrativo 

Os datos facilitados por vostede neste formulario pasarán a formar parte  dos ficheiros automatizados do Concello de Ames, e
poderán ser utilizados polo titular do ficheiro para o exercicio das funcións propias no ámbito das súas competencias. Lei Orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter persoal. Vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou oposición
mediante instancia presentada ante o rexistro xeral de entrada do Concello de Ames.

SINATURA DO SOLICITANTE:

Ames,               de                                    de          20

REXISTRO DE ENTRADA
(a cubrir pola administració

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES
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DOCUMENTACION A PRESENTAR: DOCUMENTACION
PENDENTE DE

ENTREGA

Documentación xeral a todos os colectivos:

Copia cotexada do DNI, NIE ou pasaporte.

Certificado de empadroamento no que quede debidamente xustificado o tempo de residencia
requirido, tanto do concello no que resida como  dos concellos da Area de Transporte Metropolitano
de Santiago, de ser caso.

Copia da Tarxeta Metropolitana de Galicia,  que a persoa solicitante deberá adquirir  ás  súas
expensas nos lugares habilitados para elo. Naqueles casos en que a persoa solicitante acceda por
razóns  de  emerxencia  social,  os  servizos  sociais  municipais  poderán  facilitar  a  Tarxeta
Metropolitana de Galicia, sempre e cando quede debidamente acreditado no informe social esta
necesidade. Copia do contrato da tarxeta de transporte para a que se solicita a bonificación.

Documentación especifica para cada colectivo:

Persoas maiores de 65 anos:

      No caso de pensionistas contributivos,   certificado da Seguridade Social indicando si a persoa
solicitante é perceptora dunha pensión e, de ser así, que conste o seu importe.

     No caso de pensionistas non contributivos  , certificado da Xunta de Galicia indicando si a persoa
solicitante é perceptora dunha pensión e, de ser así, que conste o seu importe.

Copia da declaración do IRPF do último ano. No caso de non estar na obriga de presentala,
certificación negativa da Axencia Estatal de Administración Tributaria. A persoa solicitante poderá
autorizar ao Concello de Ames a acceder aos datos do imposto sobre a renda das persoas físicas, o
que lle eximirá de presentar este  documento.

Persoas en situación de desemprego:

Informe de vida laboral actualizado.

Certificación que acredite estar participando activamente en itinerarios de inserción    laboral.

Certificación de estar inscrito/a como demandante de emprego, indicando o período de inscrición
no SPE.

Certificación do Servizo Público de Emprego que acredite si a persoa solicitante é perceptora ou
non dunha prestación ou subsidio, indicando no seu caso o importe.

Certificado da Seguridade Social indicando si a persoa solicitante é perceptora dunha pensión e,
de ser así, que conste o seu importe.

Persoas con discapacidade:

Certificado expedido polo Equipo de Valoración e Orientación (EVO) da Xunta de Galicia ou
organismo  análogo  doutra  comunidade  autónoma,  que  acredite  unha  discapacidade  igual  ou
superior ao 65%

No caso de pensionistas contributivos, certificado da Seguridade Social indicando si a persoa
solicitante é perceptora dunha pensión e, de ser así, que conste o seu importe.

No caso de pensionistas non contributivos, certificado da Xunta de Galicia indicando si a persoa
solicitante é perceptora dunha pensión e, de ser así, que conste o seu importe.

Copia da declaración do IRPF do último ano. No caso de non estar na obriga de presentala,
certificación negativa da Axencia Estatal de Administración Tributaria. A persoa solicitante poderá
autorizar ao Concello de Ames a acceder aos datos do imposto sobre a renda das persoas físicas, o
que lle eximirá de presentar este  documento.

Follas de salario, de ser o caso.

Persoas en situación de risco social:

Informe social que acredite as razóns de emerxencia social ou de precariedade persoal. A tal
efecto,  os servizos sociais municipais requirirán a documentación xustificativa necesaria para a
elaboración  do  informe  social  documentado  que  xustifique  a  valoración  da  súa  concesión  ou
denegación.

Sinatura: _________________________

Ames, ____ de  __________________ de 20_______________

Sinatura: _________________________

(Persoal municipal que recolle a documentación)

Ames, ____ de  __________________ de 20___
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ANEXO II

COMPROBACIÓN DE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

PROCEDEMENTO: Solicitude de axudas para o transporte metropolitano social do concello de
Ames

A persoa interesada, mediante a súa sinatura, declara ter sido informada da incorporación dos seus datos persoais ao expediente de 
tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal. No 
caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

DATOS DA PERSOA  SOLICITANTE:
Nome: Apelidos: DNI/NIF:

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Apelidos: DNI/NIF:

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións 
públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta,
deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos. 

AUTORIZO A
CONSULTA

Certificado de empadroamento con data de alta  □ si  □ non     
Declaración do IRPF do último exercicio fiscal. No caso de non estar na obriga de 
presentala, certificación negativa da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  □ si  □ non          

           ASDO._____________________________________________
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