BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ
D’ABONAMENTS MENSUALS EN TRENS REGIONALS I DE MITJA DISTÀNCIA PER A
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

1.- OBJECTE
Aquestes bases estan destinades a ajudar econòmicament aquells estudiants
que agafin cada dia els trens regionals, de mitja distància o d’alta velocitat per a
desplaçar-se als centres formatius on s’imparteixen els estudis als quals estan
matriculats. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Figueres pretén potenciar
l’arrelament a la ciutat i afavorir que els joves que hi pernocten, hi construeixin
el gruix principal dels seus vincles i identitat.
2.- CONDICIONS GENERALS, BENEFICIARIS I REQUISITS
Poden sol·licitar aquesta subvenció totes aquelles persones empadronades a
Figueres que tinguin entre 16 i 26 anys en el moment de la convocatòria. Els
beneficiaris d’aquest ajut hauran de complir els requisits següents:
· Ser estudiant universitari o cursar estudis de gran mig o superiors.
· Estar empadronat a Figueres i tenir entre 16 i 26 anys en el moment de la
convocatòria.
· Estar matriculat de com a mínim 45 crèdits (o un 75% de la càrrega lectiva per
curs, en cas que el pla d’estudis del centre no es computi amb crèdits).
· Desplaçar-se cada dia amb tren regional, mitja distància o alta velocitat per
anar i venir del lloc on s’imparteixen els seus estudis i ser titulars d’un
abonament mensual o abonament similar que acrediti l’ús diari del mitjà de
transport.
3.- SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es faran amb una instància en la qual hi consti clarament que
vol optar-se a les subvencions per a l’adquisició d’abonaments en trens
regionals, de mitja distància o d’alta velocitat. Cal adjuntar-hi la documentació
següent:
· Fotocòpia del DNI.
· Volant d’empadronament.
· Còpia del full de matrícula.
· Full de dades bancàries.
· Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
. Originals o còpia compulsada dels títols d’abonament per als quals es vol
rebre l’ajut.
4.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds s’ha d’establir a la convocatòria
corresponent. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el
coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.
Les sol·licituds juntament amb tota la documentació s’hauran de presentar al
Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Figueres (OMAC). També es
podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la LLei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

5.- RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta,
l’Ajuntament sol·licitarà al sol·licitant que esmeni o completi la sol·licitud durant
un termini de deu dies hàbils, advertint que, d’incomplir-se el termini establert,
la demanda serà arxivada.
6.- NATURALESA I FORMA DE CONCESSIÓ
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional,
voountari i eventual, són lliurement revocalbes i reduïbles en tot moment per les
causes previstes en la leislació vigent o en aquestes bases. No generen cap
dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es podran
al·legar com a precedent.
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents
bases reguladores és el de concurrència no competitiva.
7.-QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
La subvenció màxima que donarà l’Ajuntament serà, en tots els casos, d’un
30% en el cas del tren d’alta velocitat i d’un 40% en el cas del tren regional o
mitja distància del valor total dels títols d’abonament presentats. Aquest màxim
es calcularà en base al volum total de demandes d’ajuda i en relació a la
disposició pressupostària. La concessió de les subvencions resta condicionada
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de
l’atorgament.
La subvenció pot estar subjecta a les retencions que preveuen les lleis
tributàries.
8.-PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ
L’Ajuntament de Figueres resoldrà la concessió d’ajuts amb el nom dels
beneficiaris i els imports concedits en el termini de dos mesos a partir de la
finalització del període de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds es valoraran per una comissió qualificadora, els components de
la qual s’especificaran en cada convocatòria. L’òrgan competent per a la
resolució de les subvencions és l’Alcaldia Presidència.
9.- NOTIFICACIONS
Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats
de la tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concòrrer a les
convocatòries que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran
electrònicament, via e-NOTUM, als sol·licitants que hagin manifestat la seva
autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de
sol·licitud.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant
del dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon
mòbil que consti en el document d’autorització signat pel sol·licitant.
L’accés a les notificcions electròniques per part de les persones autoritzades
requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que
s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.
La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha
acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut

deu dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o
a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material
d’accedir-hi.
10.- PUBLICITAT
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases,
previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
També es publicarà en els taulers d’anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web
municipal www.figueres.cat.
11.- RÈGIM JURÍDIC
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les Bases d'Execució del
Pressupost General pel present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu de les Adminstracions Públiques i la resta de
normativa d’aplicació.

