
Ajuts al transport 
públic per a  
joves estudiants  
del Masnou

Presentació  
de sol·licituds:  
del 2 al 27 de març  
de 2020

Més informació:
Regidoria de Mobilitat i 
Via Pública
Tel. 93 557 17 08
mobilitat@elmasnou.cat



Requisits de les persones beneficiàries 

• Estar empadronades al Masnou.
• Estar matriculades a un curs complet o com a mínim al 
75% dels crèdits corresponents en formació professio-
nal de grau mitjà o superior o en estudis universitaris. 
• Desplaçar-se al centre educatiu en transport públic.
• Tenir, com a màxim, 25 anys abans de l’inici del curs 
2019-2020.
• Estar al corrent del compliment de les obligacions  
amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.
• Que la unitat familiar de la persona sol·licitant no 
tingui uns ingressos superiors als previstos a l’article 5 
de les bases específiques d’aquests ajuts.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar del 2 al 27 de març 
de 2020 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. de Roger de 
Flor, 23) del Masnou. 

Documents que cal aportar-hi* 

• DNI/NIF/NIE, o document equivalent, vigent de tots 
els membres que formen la unitat de convivència, 
majors d’edat. En el cas que algun membre no en disposi, 
haurà d’aportar el document que l’identifiqui.
• Imprès de la matrícula conformat per la universitat o 
centre educatiu.
• Certificat emès per la secretaria del centre en què  
està matriculat l’alumne, en què s’indiqui el nombre de 
crèdits totals del curs i el nombre de crèdits matriculats.
* Per veure amb detall tota la documentació que cal 
aportar juntament amb la sol·licituds, consulteu les 
bases senceres.

Import de la dotació

El pressupost màxim que l’Ajuntament destina  
a la concessió d’ajuts econòmics individuals a joves 
estudiants del Masnou per al transport és  
de 10.000 euros.
S’ha establert una quantia màxima del 50% del cost 
dels desplaçaments, sense superar els 200 euros i amb 
un mínim de 50 euros. 
Entre les sol·licituds que es rebin de persones que  
compleixin els requisits, s’establirà un sistema de  
puntuació per ponderar-les i atorgar els ajuts i  
les quanties en conseqüència.

Més informació
Les bases íntegres específiques reguladores de la  
concessió d’ajuts econòmics individuals a joves estu-
diants del Masnou per al transport, que s’atorguen pel 
procediment de concurrència competitiva, es troben a 
www.elmasnou.cat.

L’Ajuntament del Masnou ha obert, per primera vegada, 
una convocatòria per sol·licitar ajuts per al transport 
per a joves estudiants del municipi. La iniciativa té 
per objectiu la promoció de la mobilitat sostenible en 
l’etapa de formació no obligatòria de joves residents al 
Masnou, mitjançant la concessió d’ajuts econòmics per 
al finançament d’una part de les despeses de transport 
públic derivades de l’assistència a un centre formatiu. 

Per obtenir l’ajut, cal acreditar les despeses en trans-
port públic i la matriculació en estudis universitaris de 
grau o de formació professional de grau mitjà i superior, 
quan no s’imparteixin al municipi.


