
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Serveis Territorials al Baix Llobregat 

 
 
CONVOCATÒRIA D’EDUCACIÓ ESPECIAL PER AL CURS 2019-2020 
 
Ha estat publicada la Resolució de 27/07/2019, del Ministerio de Educación y 
Formación Professional, per la qual es convoquen ajuts per l'alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu, curs 2019-2020 
 
Termini de presentació: fins el dia 26 de setembre de 2019 inclòs. 
 
La sol·licitud s'ha de fer telemàticament. Per poder fer la sol·licitud telemàticament, el 
sol·licitant de la beca haurà de registrar-se, accedint a Tràmits i serveis. És molt 
important, conservar degudament les dades de registre, es a dir, l'usuari i contrasenya. 
 
Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica: 
- SI el sol·licitant disposa de firma electrònica, podrà completar el procés electrònic de 
presentació de la sol·licitud acompanyant, mitjançant la pàgina WEB, en format pdf. 
(escanejat), la documentació requerida per la pròpia aplicació . 
 
- el sol·licitant NO disposa de firma electrònica (la majoria de casos), una vegada 
complimentada la sol·licitud, haurà d'imprimir el model de sol·licitud en fitxer pdf. i 
presentar-lo amb la seva firma i la de la resta de membres computables de la unitat 
familiar en el centre on hagi de fer els estudis durant el curs 2019/2020. 
 
Tenir en compte: 
 
1-En el document pdf. que genera l'aplicació informàtica, com a capçalera consten el 
DNI/NIE del sol·licitant, el "Localitzador de sol·licitud", que és un número de registre de 
la sol·licitud, i la data de presentació. Això, és la garantia de què la sol·licitud 
telemàtica ha estat presentada correctament. Aquestes tres dades es repeteixen com 
a capçalera en totes les pàgines del document pdf. 
 
2- El document pdf que genera l'aplicació informàtica consta de diverses pàgines 
 
El document sol·licitud pdf amb la signatura del sol·licitant i la de tots els membres 
computables de la unitat familiar s'ha de presentar en el  centre on hagi de fer els 
estudis durant el curs 2019/2020. També cal que la família presenti, si s’escau, 
alguna altra documentació acreditativa (carnet de família nombrosa vigents, …) 
 
4. Documentació a adjuntar a la beca: 
Amb la sol·licitud és imprescindible que s'acompanyi la documentació següent:  
 
- DNI o NIE de l'alumne/a sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat 
familiar majors de 14 anys.  
 
- document facilitat per l'entitat bancaria de les dades identificatives del compte 
corrent pel qual es vol rebre, en el seu cas, la beca. Obligatòriament l'alumne/a ha de 
ser titular o cotitular del compte corrent i ha de ser un compte corrent vigent, 
(qualsevol canvi de compte corrent comportarà el no cobrament de la beca)  
 
- en el cas de que s'al·legui alguna circumstància que doni dret a deducció (família 
nombrosa, orfenesa...): fotocòpia de  la corresponent documentació acreditativa de la 
deducció al·legada que ha de ser vigent a 31.12.2018 


