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SOL·LICITUD PER A LES SUBVENCIONS PER ALS DESPLAÇAMENTS EN 
TRANSPORT PÚBLIC PER A JOVES (MENORS DE 25 ANYS) QUE CURSIN 

ESTUDIS SUPERIORS EL CURS 2022/23  

1. Dades personals de la persona  sol·licitant

Nom i cognoms DNI 

Adreça Data naixement 

Població  Barri Codi postal 

Telèfon mòbil Telèfon 2 
Marcar si pertany a : 
(caldrà acreditar-ho) 

Estudis superiors als que s´ha matriculat 
Família nombrosa /  
Família monoparental 

   General    Especial 

Centre on es realitzen els estudis i localitat 

Correu electrònic a efectes de notificació 

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 15 de

setembre de 2022)

b) Tenir menys de 25 anys

c) Estar en possessió de la matricula per al curs (2022/23) d’estudis superiors (entenent

com a tals: cicles formatius de grau mig, cicles formatius de grau superior, batxillerat i

estudis universitaris), sempre i quan aquesta formació no s’ofereixi a Sant Joan Despí.
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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 (2022/23) d’estudis superiors (entenent com a tals: cicles 
formatius de grau mig /superior, batxillerat i estudis universitaris, exceptuant els postgraus i 
màsters), sempre i quan aquesta formació no s’ofereixi a Sant Joan Despí. 

(només per més de dues zones) Full de sol·licitud de transferència bancària o certificat 
bancari de titularitat del compte (Ordre SEPA)  

Important: el titular del compte ha de ser la mateixa persona que sol·licita. 

(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

Subvenció per les despeses vinculades al desplaçament en transport públic. 

(selecciona una de les tres opcions) 

T-Jove 1 zona T-Jove 2 zones  més de dues zones (220 euros) 

DECLARO: Que autoritzo a l’Ajuntament de Sant Joan Despí a accedir a les dades en les diferents 

Administracions i Organismes Públics que les tenen i gestionen i amb l’advertiment que la falsedat o 
discordança entre la declaració responsable i les dades consultades podria comportar la inhabilitació 

del sol·licitant per rebre ajuts, beneficis, ajornaments o fraccionaments en l’exercici següent. 

 No autoritzo

Lloc i data 

Signatura 

(cal signar digitalment o adjuntar aquest document signat físicament) 

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

SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

Informació sobre el tractament de dades personals  

Conforme el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem del tractament de 
dades personals ens el termes que s’exposen a continuació: 

Responsable: Ajuntament de Sant Joan Despí - Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 

Delegat de Protecció de Dades:  dpd@sjdespi.net 

Finalitat: Gestió de subvencions al ciutadà 

Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable 

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas 
el que determini la normativa d'arxivament aplicable.   

Destinataris: El Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria. 

Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o 
portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) o al Delegat de Protecció de 
Dades dpd@sjdespi.net.  Cal adjuntar-hi fotocòpia del seu document oficial d’identificació, o telemàticament mitjançant la seu electrònica de 

l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica. 

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 

Informació adicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web  www.sjdespi.cat –Protecció de dades 
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