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transport escolar

Ajuda extraordinària per a 
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L’Ajuntament de Perafort treballa per a les famílies del muni-
cipi i per al seu benestar. La creació d’espais públics de qua-
litat, l’arranjament de camins i de zones d’ús comú o l’àmplia 
oferta de cursos, programes o ajudes per als veïns i veïnes, 
són algunes de les moltes accions en les que aquest consis-
tori centra els seus esforços. Així doncs, estem al costat de 
les famílies en moltes qüestions, algunes de les quals són 
tan importants com la de l’educació dels fills. 

En aquest sentit, quan arriba la tornada a l’escola, aquest 
ajuntament sempre manté el seu compromís amb totes 
aquelles famílies que han de fer front a la important despesa 
que això comporta. Ningú no dubta que l’educació dels fills 
és una qüestió prioritària en la que no s’hi val reduir costos, 
i és per això que des de l’Ajuntament de Perafort, posem a 
disposició de les veïns i veïnes un seguit d’ajuts a l’estudi. Un 
any més, hem incrementat l’import destinat a cadascun dels 
ajuts disponibles, perquè som conscients de la importància 
que tenen i perquè estem del costat de les famílies.   

La tornada a les aules implica despeses com les relacionades 
amb la compra de llibres, la formalització de les matrícules 
o el transport escolar. Per ajudar les famílies a fer front als 
costos que se’n deriven, l’Ajuntament de Perafort posa a 
disposició dels habitants del municipi, diferents tipus d’ajuts. 
Amb aquests, volem donar un cop de mà a les famílies en la 
important tasca d’educar i escolaritzar els més joves de casa. 

Com sempre, els ajuts que s’ofereixen estan a disposició de 
tots els nostres alumnes del nostre municipi, des dels que 
estan matriculats a la llar d’infants fins als que cursen estu-
dis universitaris. En aquest tríptic hi trobareu un extracte de 
la informació pel que fa a la convocatòria d’ajuts a l’estudi 
d’enguany, mentre que les bases completes, amb la infor-
mació ampliada, les podreu trobar al web www.perafort.cat 
o al nostre Ajuntament.  

Joan Martí Pla i Pla
Alcalde de Perafort

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

150 €

Centres d’educació especial:

275 €

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 
dijous 15 de novembre, fins al dilluns 31 de desembre de 
2018.

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 empadro-
nades 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 esti-
guin 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 re-
alització 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: 

340 €

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

un únic ajut de
175 €

Educació primària:

115 €

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

185 €

Estudis universitaris en el conjunt de les 
universitats: 

225 € 
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 2018-2019, 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 
2018. 

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 l’Escola Bressol 
municipal Mar Blava:

70 €

P3, P4 i P5     :

90 €

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


