
DOC  01 

					
SOL·LICITUD PER A LES SUBVENCIONS PER ALS DESPLAÇAMENTS EN 
TRANSPORT PÚBLIC I A LA MOBILITAT SOSTENIBLE PER A JOVES (FINS 
A 25 ANYS) QUE CURSIN ESTUDIS SUPERIORS EL CURS 2020/21.  

 
  

1.  Dades personals de la persona  sol·licitant 
 
 
 
Nom i cognoms  DNI 
   

Estudis superiors als que s’ha matriculat   Data naixement 
   

 
Centre on es realitzen els estudis i localitat 
 
 
 
 
Adreça  

  
 

Codi postal 

   

Població    
  Marcar en cas de 

pertànyer a : 
(caldrà acreditar-ho) 

Telèfon mòbil Telèfon 2  Família nombrosa 

      General 
   Especial 

Correu electrònic a efectes de notificació  Família monoparental 

    General 
   Especial 

 
 

2.  Declaració responsable 
 
 

Sota la seva responsabilitat que la  persona   a la qual representa reuneix els requisits per a ser 
beneficiària de subvencions públiques, que disposa de la documentació que així ho acredita i que 
es compromet a mantenir aquest compliment durant el període de temps inherent a aquesta 
qualitat de beneficiari. 

 

a) Estar empadronat a Sant Joan Despí (amb una antiguitat mínima d’un any, a data 7 de 
setembre de 2020)  

b) Tenir fins a 25 anys 
c) Estar en possessió de la matricula per al curs (2020/21) d’estudis superiors (entenent 

com a tals: cicles formatius de grau superior i estudis universitaris, o estudis assimilats) 
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3.  Documentació que s'adjunta 

 
 

 
Còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant. 

 

 Còpia	de	 	 la	matricula	per	al	curs	(2020/21)	d’estudis	superiors	(entenent	com	a	tals:	cicles	
formatius	de	grau	superior	i	estudis	universitaris,	exceptuant	els	postgraus	i	màsters).	 

 (només	per	la	Línia	B)	Full de sol·licitud de transferència bancària o certificat bancari 
de titularitat del compte (Ordre SEPA) el	titular	del	compte	ha	de	ser	la	mateixa	persona	
que	sol·licita.	

  (només	 per	 la	 línia	 A,	 en	 cas	 de	 família	 nombrosa	 o	monoparental)	 còpia	 del	 carnet	 de	
família	nombrosa	o	del	certificat	de	família	monoparental,	general	o	especial.		

 
 

4.  Sol·licitud de subvenció (només es pot escollir una línia) 
 
 

 Línia A: Subvenció per les despeses vinculades al desplaçament en transport 
públic. 
  1 zona   2 zona                     T JOVE     T MENSUAL (nascuts 1995) 

 

 Línia B: Subvenció destinada a l’ajuda en la compra d’una bicicleta elèctrica o 
patinet elèctric.   
 

CONCEPTES SUBVENCIONABLES 
 Ajuda a compra de bicicleta elèctrica màxim 200€ no superior 

al  75% valor total 
 Ajuda a compra de patinet elèctrica màxim 200€ no superior 

al  75% valor total 
IMPORT TOTAL SOL·LICITAT: 

 
 
 

 Jo mateix/a aportaré la documentació acreditativa de residència en el municipi de Sant 
Joan Despí i, per tant, manifesto la meva oposició perquè l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí consulti les meves dades del padró d’habitants municipals.   
 
 
Lloc i data      
Signatura  

 
 
 

La signatura implica que s’està d’acord i compleix els apartats 1, 2, 3 i 4.  
 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 
 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.- 
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. 
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del tractament: Gestió de les subvencions 
extraordinàries a la mobilitat jove. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les 
dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan 
Despí. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 
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