
INFORMACIÓ PER DEMANAR LA SOL.LICITUD 

A partir del dimecres 1 de setembre  ja podeu presentar les vostres sol·licituds per la bonificació
del 40% del preu de la targeta T-MES per a estudiants d'entre 16 i 25 anys empadronats a Salt. 
Junt aquest correu trobareu un document amb els requisits que cal tenir per poder sol·licitar la
bonificació. 

La sol·licitud s'ha de presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament o bé presencialment al SAC
(Servei d'Atenció al Ciutadà) demanat cita prèvia al 972 23 65 76 (cal tenir present que a vegades
no hi ha dates properes disponibles) o bé telemàticament fent els passos següents:

1- Anar a l'enllaç: 
 https://www.seu-e.cat/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/ 

2- Seleccionar l'opció "Instància genèrica" --> "Instància genèrica en línia"

3- Us farà registrar. Per poder presentar una instància telemàtica cal disposar de ID digital o bé de
idCAT mòbil si ja en disposen és podar les seves credencials, si no en tenen poden fer-se l'idCAT
mòbil clicant l'opció "Dona'm d'alta" que apareix a la mateixa pantalla, ja veuran que és ràpid i
força senzill (adjuntem unes breus instruccions).

4- Un cop donats d'alta ja podran accedir-hi i presentar el tràmit (instància genèrica) el qual haurà
d'anar acompanyat de la documentació següent:

- El formulari de la targeta (l'adjuntem en aquest correu)
- Còpia del DNI del sol·licitant
-  Còpia  de la  matrícula  vigent  o  altre  document  que acrediti  els  estudis  que es  cursaran  o
pràctiques (curs 2021-2022).
-  Fotografia  de  carnet del  sol·licitant  (aquest  document  només  serà  necessari  per  aquells
estudiants que sol·licitin l'ajut per primera vegada)

Quan acabeu de fer el tràmit rebreu un número/codi de registre d'entrada conforme el tràmit s'ha
fet correctament (ex: Núm. Registre: E20210XXXX). 

ATENCIÓ:  Aquells estudiants que ja vau sol·licitar-ho en cursos anteriors i  ja  teniu la vostra
targeta personalitzada, podreu aprofitar la mateixa targeta, només cal que indiqueu el núm. de la
targeta en el formulari de sol·licitud (casella situada al marge dret superior).


