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Ajuda extraordinària per a 
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La tornada a les aules dels nens i nenes representa per a ells 
el retrobament amb els companys de classe, la qual cosa 
és segurament la part més agradable i divertida de l’inici de 
curs. Després de l’època estival doncs, els toca emprendre 
de nou la seva tasca més important, la de continuar estu-
diant i de retruc, cultivant el seu propi futur.  

Per als pares i mares, l’educació dels fills és una qüestió pri-
mordial i de fet, cap família no dubta que la tornada a l’escola 
és un fet prioritari. Tot i això, malgrat ser bons coneixedors 
de la importància de l’educació dels nostres joves, l’inici de 
curs representa una despesa important per als pares i ma-
res. Coneixedors d’aquest fet, l’Ajuntament de Perafort es 
posa un any més del costat de les famílies i els ofereix un 
seguit d’ajuts que tenen la voluntat d’alleugerir el pes econò-
mic que suposo la tornada a l’escola dels fills. Aquesta acció 
cal sumar-la a la llista d’iniciatives d’aquest consistori, que 
busquen fomentar el benestar dels veïns i veïnes de Perafort 
i Puigdelfí, perquè aquest és el nostre principal objectiu. 

L’Ajuntament de Perafort torna a donar suport a les famílies 
en tot allò relacionat amb l’inici de les classes. És per això 
que els habitants del municipi disposen de nou, de diver-
sos ajuts per fer front a les despeses de matriculació, les de 
transport o les de la compra de llibres relacionades amb la 
tornada a l’escola. 

Un any més, l’import d’aquests ajuts s’ha vist incrementat 
respecte a l’any anterior ja que valorem l’educació dels nos-
tres joves i l’esforç que fan les famílies. A més, disposem de 
nombrosos ajuts que estan a disposició dels alumnes, des 
dels que cursen primer cicle d’educació infantil i fins als que 
segueixen estudis universitaris. Us animem a consultar les 
bases completes tant a l’Ajuntament com al web www.pe-
rafort.cat, d’aquesta manera esperem donar un cop de mà 
a les famílies i fer que encarin amb optimisme aquest nou 
curs escolar. 

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

Elena Sánchez Yuste
Regidora d’Ensenyament



Estudis d’ensenyament d’idiomes a l’Escola 
Oficial d’Idiomes, universitats o altres centres 
reconeguts de manera oficial: 

126 €

Centres d’educació especial:

251 €

Tràmit per presentar les sol·licituds: 

Els interessats en obtenir algun dels ajuts han de recollir la 
sol·licitud a l’Ajuntament de Perafort o a la web municipal 
www.perafort.com, i presentar-la degudament completada i 
signada per l’interessat o bé pel pare, mare o tutor/a legal del 
menor al registre general de l’Ajuntament. També es tramita-
ran les sol·licituds presentades de forma electrònica.

Cal acompanyar la sol·licitud de la documentació acreditativa 
dels estudis per als quals es demana l’ajut (matrícula escolar, 
certificat del centre o altres similars). En el cas dels alumnes 
que estudiïn al municipi de Perafort i Puigdelfí (ensenyament 
infantil i primari), l’Ajuntament demanarà al centre escolar 
el llistat dels alumnes matriculats a l’inici del curs acadèmic.

Termini i atorgament de la subvenció:  

El termini per presentar la sol·licitud a l’Ajuntament serà del 
dimecres 15 de novembre, fins al diumenge 31 de desembre 
de 2017.

L’import de la subvenció es farà efectiu mitjançant transferèn-
cia bancària al número de compte que figuri a la sol·licitud.

Condicions generals:

Optaran als ajuts totes les persones que estiguin empa-
dronades durant tot el curs escolar i resideixin al municipi 
de Perafort i Puigdelfí amb anterioritat al 12 de setembre 
de  l’any natural anterior al de cada convocatòria, i que 
estiguin al corrent dels pagaments municipals.

No tenen dret a ajuda els ensenyaments no reglats que no 
acabin en una titulació oficial. És a dir, els cursos de capaci-
tació, reciclatge professional, congressos, cursos d’accessos 
i idiomes no estudiats a l’Escola Oficial d’Idiomes, no tindran 
dret a aquestes ajudes.

Només es podrà concedir un ajut per persona per a 
l’adquisició de llibres i matrícules.

Els drets a ajudes no són acumulatius. Sí són compatibles 
entre si, l’ajuda d’estudi amb l’ajuda de transport.
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Aquests ajuts només es podran demanar per a la 
realització d’estudis acadèmics superiors a l’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO).

No s’obtindran ajuts per transport, en els següents casos:

  Estudis de tercer cicle universitari.

  Estudis a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

  Altres ensenyaments reglats i oficials reconeguts per la 
   Generalitat de Catalunya o l’Administració General de l’Estat.

Els ajuts detallats als punts 1 i 2, a excepció dels casos 
expressament esmentats, són compatibles.

* Bases completes per a la solicitud dels ajuts, disponibles a
l’Ajuntament i a la web: www.perafort.cat

Alumnes que cursin estudis fora del municipi de 
Perafort i Puigdelfí: 

318 €

Estudiants universitaris que realitzin activitats 
acadèmiques a centres universitaris a distància, 
com ara a la UNED o a la UOC: 

un únic ajut de
160 €

Educació primària:

113 €

Educació secundària (obligatòria o voluntària) 
o equivalents, i cicles formatius de grau mitjà o 
superior:

170 €

Estudis universitaris en el conjunt de les 
universitats: 

214 € 
Si es cursa el 100% dels crèdits anuals.

En el cas de cursar menys crèdits, la xifra serà proporcional 
segons el nombre de crèdits realitzats.

Per calcular els crèdits anuals, es dividirà els crèdits totals de 
la carrera (estudis universitaris) pel nombre d’anys.

Extracte de les bases 

Durant el curs 2017-2018, i previ estudi de la sol·licitud, es valorarà 
el pagament íntegre dels llibres de text dels alumnes que cursin 
estudis obligatoris els pares o tutors legals dels quals estiguin en 
situació d’atur, amb un mínim de sis mesos durant el present any 
2017. 

Per acollir-se a aquesta ajuda la família ha d’estar empadronada 
durant tot el curs escolar i residir al municipi amb anterioritat al 
12 de setembre de l’any natural anterior al de cada convocatòria, 
estar al corrent dels pagaments municipals, i no superar els seus in-
gressos per prestació d’atur el salari mínim interprofessional durant 
el període d’un any.  Consulteu les bases completes.Alumnes que cursin els estudis dins o fora del terme municipal 

de Perafort i Puigdelfí

Primer cicle d’educació infantil a la Llar d’Infants 
municipal (Escola Bressol Mar Blava):

64 €

P3, P4 i P5     :

81 €

Recorda que aquests ajuts no estan exempts de tributar i que 
per tant, s’han de declarar en la declaració de la Renda.


