
REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 

Descripció perfil:

Estudiants d'entre 16 i 25 anys (incloent  aquells que compleixin els 16 anys en el
decurs del curs acadèmic objecte de la convocatòria) empadronats a Salt que cursin
estudis reglats a la ciutat de Girona (i altres municipis inclosos dins la Zona-1 d'ATM,
exceptuant Salt). 

S'entendran per  estudis  reglats els  següents:  Batxillerat,  Cicles  Formatius de Grau
Mitjà,  Cicles Formatius de Grau Superior  i  estudis universitaris,  en centres docents
públics i privats, així com en centres d'educació especial. 

També ho podran sol·licitar aquells estudiants que malgrat cursar estudis reglats a Salt
disposin d'un conveni de pràctiques en un dels altres municipis inclosos dins la zona 1
d'ATM   fruit del curs reglat que estudiïn.

No podran optar-hi:

a. Els sol·licitants que no cursin estudis reglats, d’acord amb la definició anterior.

b. Persones que no estiguin empadronades al municipi de Salt.

c. Persones que no es trobin dins la següent franja d'edat: 16 a 25 anys, i que no
compleixin els 16 anys dins el curs acadèmic objecte de la sol·licitud.

d.  Els  sol·licitants  que cursin estudis  reglats  al  municipi  de Salt  i  no disposin  d'un
conveni de pràctiques, fruit del curs reglat que estudiïn, a la ciutat de Girona o altres
municipis inclosos dins la Zona – 1 d'ATM.

Forma sol·licitud i acreditació

Les sol·licituds es podran presentar, del  1 de setembre al 31 d'octubre i del 15 de
gener al  15 de febrer  presencialment  al  Registre General  de l'Ajuntament  o bé de
forma telemàtica al Registre General de l'Ajuntament, a través de  l'e-tram, juntament
amb la documentació següent:

a. Formulari de sol·licitud normalitzat

b. Còpia del DNI del sol·licitant. 

c. Fotografia de carnet.

d.  Còpia  de  la  matrícula  vigent  o  altre  document  que acrediti  els  estudis  que  es
cursaran.

e.  Si  s'escau,  còpia  del  conveni  o  altre  document  que  acrediti  que  l'alumne  està
realitzant un període de pràctiques a la ciutat de Girona o altres municipis inclosos dins
la Zona – 1 d'ATM (exceptuant Salt)  fruit del curs reglat que estudiï.

En el supòsit que el sol·licitant no acomplís els requisits assenyalats, la petició serà
denegada. 

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol·licitant per tal que les
esmeni  o la  presenti  en el  termini  màxim i  improrrogable  de deu dies  hàbils,  amb
l’advertiment que en cas contrari es declararà desistit  de la petició i es procedirà a
l’arxiu de les actuacions, prèvia declaració expressa. Així  mateix, si el sol·licitant ho
autoritza,  el  requeriment  d’esmena  de  sol·licitud  es  podrà  realitzar  via  correu
electrònic.

Els formularis es podran obtenir a la pàgina web de l'Ajuntament de Salt i/o al Servei
d'Atenció al Ciutadà SAC (pl. Lluís Companys, 1).
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Obligacions dels usuaris

Serà deure dels usuaris  fer  un ús correcte de la seva targeta T-MES la qual  serà
unipersonal i intransferible. 

En cas de pèrdua o robatori de la targeta d'abonament de transport, l'usuari haurà de
tornar a abonar el cost d'aquesta, però si es podran recuperar els viatges pendents de
consumir. Caldrà presentar còpia de la denúncia interposada per robatori.


