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SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC I DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
DESTINADES A PERSONES FÍSIQUES RESIDENTS AL MUNICIPI DE SANT JUST DESVERN
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ DE MOBILITAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i
cognoms

DNI/NIE

Direcció
postal
Data de
naixement

de Sant Just Desvern
Dia

Telèfon de
contacte fix

Mes

Any

Telèfon
mòbil

Adreça
electrònica

DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA (SI ÉS DIFERENT A LA PERSONA SOL·LICITANT)
DNI/CIF/
NIE

Nom i
cognoms
Data de naixement
(només si és menor d’edat)

Dia

Mes

Any

TIPUS DE SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (només es pot escollir una opció)
Targeta /es de transport públic (Beneficiari/ària cursa estudis obligatoris i post-obligatoris reglats fora del municipi)
Vehicle elèctric: bicicleta o patinet. (Beneficiari/ària ha de ser menor de 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud)

PERSONES SOL·LICITANTS DE SUBVENCIÓ DE TARGETA/ES DE TRANSPORT PÚBLIC
Estudis cursats per la
persona beneficiària
Centre
d’Estudis
Freqüència del desplaçament
setmanal (anada i tornada)

Nivell
d’estudis
Municipi on es
troba el centre

PERSONES SOL·LICITANTS DE SUBVENCIÓ PER A LA COMPRA DE PATINETS I BICICLETES ELÈCTRIQUES
Data de
a compra

Dia

Mes

Any

Marca i
model
Preu (base
imposable)

Import de
l’impost aplicat

Nom comercial de
l’establiment on
s’ha fet la compra

Preu
total
NIF

Adreça
Adreça
electrònica

Telèfon

ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT
NO n’he sol·licitat o no he rebut cap subvenció
SÍ, he rebut una subvenció.
Indicar de quin organisme o entitat
Import de la subvenció

DOCUMENTACIÓ GENERAL A APORTAR PER QUALSEVOL LÍNIA DE SUBVENCIÓ
DNI, CIF o NIE de la persona sol·icitant

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA SEGONS LÍNIA DE SUBVENCIÓ
PER A SUBVENCIÓ DE TARGETA/ES DE TRANSPORT PÚBLIC:
La matrícula del centre d’estudis de la persona beneficiària pel curs vigent.
PER SUBVENCIÓ DE LES DESPESES LLIGADES A LA COMPRA D’UNA BICICLETA ELÈCTRICA O PATINET ELÈCTRIC:
La factura de compra de l’any en curs o de l’any anterior, on consti: nom comercial, NIF, adreça, correu electrònic, i telèfon
de l’establiment on s’ha fet la compra, número de factura, data d’expedició, nom i cognoms o raó/denominació social de la
persona emissora i receptora de la factura, descripció de la bicicleta o patinet elèctric i el seu preu així com el tipus impositiu
que s’aplica.

AUTORITZACIÓ PER COMPROVAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS
ESTABLERTS ALS ARTICLES 3 I 4 DE LES BASES REGULADORES
SÍ, AUTORITZO L’AJUNTAMENT A QUÈ COMPROVI LES DADES DE FORMA DIRECTA AMB L’AEAT
Nombre de persones que formen la unitat familiar (majors de 16 anys) que conviuen al mateix domicili
Els següents membres ho autoritzen (marcar totes les caselles que correspongui):
Persona beneficiària (en cas de ser diferent a la sol·licitant)

Signatura
Membre 2 (Nom i cognoms)
DNI/
NIE

Signatura
Membre 3 (Nom i cognoms)
DNI/
NIE

Signatura
DNI/
NIE

Membre 4 (Nom i cognoms)
DNI/
NIE

Signatura
DNI/
NIE

Membre 5 (Nom i cognoms)
DNI/
NIE

Signatura

NO AUTORITZO L’AJUNTAMENT, PER LA QUAL COSA APORTO LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Títol de família nombrosa o monoparental.
Certificats d’estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
l’Agència Tributària de Catalunya referits a la persona sol·licitant de la subvenció.
Declaració de la renda dels majors de 16 anys de la unitat familiar (persones que conviuen al mateix domicili) del darrer exercici
fiscal tancat o certificat d’imputacions (si no està hi està obligat).

ALTRES DOCUMENTS I EXEMPCIÓ DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:
Documentació acreditativa en cas que tingui una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial negociada
amb l’Administració en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social.
Si hi ha documents ja presentats en qualsevol departament de l’Ajuntament de Sant Just Desvern en aplicació del que preveu
l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es pot substituir l’aportació de la documentació per una declaració de la persona
sol·licitant assegurant que no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc i la data en
la qual es va presentar la documentació. En cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit
el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’ha de
presentar necessàriament la nova documentació.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de
prestacions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i,
en conseqüència, comporten la resolució desfavorable de la sol·licitud sense perjudici que puguin ser causa de revocació de la
resolució si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
La participació en aquesta convocatòria pública comporta que s'accepta rebre únicament per mitjans electrònics, les
notificacions que es derivin del procediment (article 9.4 de les Bases Reguladores)

Signatura

Sant Just Desvern,

de/d’

de

ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d’aquesta declaració responsable és motiu d’exclusió de
la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sense perjudici de la
possibilitat d’imposar les sancions que corresponguin i d’exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o
la falsedat en la declaració.
Protecció de dades: d’acord amb la Llei orgànica 3/ 2018 us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Sant Just Desvern amb la
finalitat de fer constar la recepció de la vostra petició, la finalitat de la qual està legitimada en els articles 16 de la Llei 39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres dades
només seran cedides al servei municipal que hagi de gestionar la vostra petició. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a
la qual s’han recollit. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com els altres drets sobre aquestes, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a
l’Ajuntament. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de de dades a https://santjust.net/static/protecciodades.pdf.

