AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
FITXA SUBVENCIÓ D’AJUTS ALS ESTUDIS:
Què tracta aquesta subvenció?
Aquesta subvenció té com a finalitat facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels
estudis dels i de les joves d’Ascó, facilitant així l’ocupabilitat del jovent del nostre municipi.
A qui va destinada aquesta subvenció?
Aquesta subvenció va destinada a tots els estudiants del municipi d’Ascó des dels 0 anys fins a la finalització
d’estudis post-universitaris.
Quines actuacions son subvencionables?
Educació Infantil (0 a 3 anys)
Educació Infantil (3 a 6 anys)
Educació Primària (6 a 12 anys)
Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, cursos d’accés als cicles formatius i PQPI.
Estudis de Grau, Postgrau i Idiomes
Finalització d’estudis
Quins documents s’han de presentar?
Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant i de la persona menor, si s’escau.
Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
Matrícula escolar
Certificat del centre o altres de similars
Certificat de pagament dels estudis
Expedient acadèmic i certificat de finalització d’estudis (només per als ajuts d’estudis universitaris)
Quin és l’import de la subvenció?
Educació infantil (0 a 3 anys): 60€
Educació infantil (3 a 6 anys): 160€
Educació primària (6 a 12 anys): 160€
Educació secundària, batxillerat, cicles formatius, cursos d’accés als cicles formatius i PQPI

320€ per curs complert, estudis a temps complert

180€ addicionals per transport en cas d’estudis de fins a 30 km d’Ascó

250€ addicionals per transport en cas d’estudis a més de 30 km d’Ascó i fins a 180 km.

400€ addicionals per transport en cas d’estudis a Espanya a més de 180 km. d’Ascó

600€ per transport en cas d’estudis a l’estranger

En cas d’estudis a temps parcial per l’IOC o altres centres autoritzats del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, inclòs idiomes:
o 50% de l’import de la 1a matrícula per cada mòdul, bloc o crèdit.
o 25% de l’import de la 2a matrícula per cada mòdul, bloc o crèdit.
Estudis de Grau:

50% de l’import dels crèdits aprovats de 1a matrícula i 25% de l’import dels crèdits
aprovats de 2a matrícula. En el cas d’estudiants en universitats privades, l’import
màxim subvencionable per crèdit serà igual a l’establert per a cada curs vigent, al
Decret de preus de prestació de serveis acadèmics a les universitat públiques
catalanes.

En relació al transport: els alumnes que realitzin estudis en un centre universitari dins
la província de Tarragona rebran un ajut addicional de 250€/curs. Altrament, en el cas
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en que s’estudiï en un centre d’una altra demarcació universitària, fora de la província
de Tarragona i dins d’Espanya, serà de 400€/curs. I en el cas d’estudiar a l’estranger
l’ajut serà de 600€.

Només es pagarà fins a la segona matrícula.

No se subvencionaran els crèdits convalidats.

Els ajuts es refereixen al curs finalitzat immediatament anterior a la sol·licitud.

L’alumnat que finalitzi completament el grau en el temps establert al Pla d’estudis
rebrà un ajut extra de 3000€, un cop justificat mitjançant el certificat provisional de
finalització d’estudis i expedient acadèmic. En el supòsit que la finalització complerta
de l’estudi es demori en termini superior a una o dues anualitats lectives, es concedirà
també l’ajut si bé en disminució del 80% i 60% respectivament per anualitat excedida.
En altres supòsits d’excés, no es concedirà l’ajut.

L’alumnat que finalitzi completament el grau en el temps establert al Pla d’estudis amb
excel·lent o cum laude rebrà un ajut extra de 2000€, una vegada justificat fefaentment.
Estudis de postgrau o equivalents:

20€ per ECTS aprovat (adjuntar certificat acadèmic)

En relació al transport: l’alumnat que realitzi estudis a un centre universitari dins la
província de Tarragona rebran un ajut addicional de 250€/curs. Altrament, en el cas en
que s’estudiï en un centre d’una altra demarcació universitària, fora de la província de
Tarragona i dins d’Espanya, serà de 400€/curs. I en el cas d’estudiar a l’estranger l’ajut
serà de 600€.
Idiomes:

Realitzat en un centre acreditat en la quantitat màxima de 120€ per curs acadèmic
complert i 90€ si es tracta d’un curs intensiu de durada inferior al curs acadèmic.
L’import de la subvenció no superarà mai a l’import del cost de l’estudi.

Com i on es pot presentar?
Personalment a:
Unitat d’Ajuts i Subvencions de l’Ajuntament d’Ascó
C. Hospital, 4
43791 Ascó (Tarragona)
El termini de resolució serà de fins a 3 mesos des del moment de presentació de la sol·licitud
Quins departaments intervenen?
Unitat d’Ajuts i Subvencions

-

Secretaria

Quin és el termini de sol·licitud?
Per a estudis no universitaris: de l’1 de gener fins el 31 de maig de l’any en curs.
Per a estudis universitaris: de l’1 de juliol fins el 30 de novembre de l’any en curs.

