Informació bàsica ajuts NEE 2016/2017
1. Com es demanen les beques de NEE 2016/2017?
Via telemàtica al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Enllaç:
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=748
En principi, no es preveu que hi hagi sol·licituds en format paper (pdf).
2. Qui s'ha d'enregistrar al Ministeri d'Educació?
Sempre l'alumne/a, que és el sol·licitant de la beca, (malgrat sigui menor d'edat), i amb el
seu DNI/NIE.
En el cas de que l'alumne/a no disposi encara de DNI (menors de 14anys), caldrà fer el
registre igualment amb totes les dades de l'alumne/a i un DNI dels progenitors/tutors, i es
marcarà l’opció que correspongui:
Datos del Usuario de la Sede Electrónica
Nom de l'alumne/a NIF correu electrònic ¿El documento de identidad corresponde a?:
Alumno1
Padre/Madre/Tutor
1

Es muy importante tener en cuenta que si el alumno (que en todo caso es considerado el
solicitante de la beca) es mayor de 14 años, debe ser él quien se haya registrado en la Sede
Electrónica, con carácter previo a la realización de la solicitud de beca.

3. Per què no puc gravar la sol·licitud, si he recuperat les dades d'altres anys anteriors, i
em dóna un error referit als familiars i tot sembla correcte?
En el cas de que es recuperin les dades, cal obrir els membres de la família, un per un, per
"modificació" o mitjançant l’icona del llapis, per completar i renovar tota la informació (estat
civil, situació laboral...) i desar cada membre de nou.
4. Qui forma part de la unitat familiar?
La unitat familiar del/de la sol·licitant, la conformen les persones que conviuen amb ell/a a
data 31/12/2015 (pares, germans, avis).
En cas de que només hi consti un dels progenitors a la sol·licitud de beca, caldrà tenir en
compte:
a) Que la separació/divorci/cessament de la convivència sigui anterior al 31/12/2015 i es
pugui acreditar.
b) Si la guarda i custòdia del/de la sol·licitant és:
-

No compartida: La unitat familiar la formarà el progenitor que té la guarda i
custòdia, juntament amb la nova parella, si és el cas, i amb els altres membres de la
família amb qui conviu l’alumne/a, i s’haurà d’aportar documentació justificativa

(sentència de divorci, conveni regulador, on consti la guàrdia i custòdia i certificat
històric de domicili de l’any 2015)
-

Compartida: La unitat familiar la formaran els dos progenitors i els fills comuns, i
caldrà aportar la documentació justificativa (sentència de divorci, conveni regulador,
on consti la guàrdia i custòdia i certificat històric de domicili de l’any 2015)

5. Quí pot cobrar la beca?
a) Sol·licitant amb DNI : L’alumne/a, al seu compte corrent
b) Sol·licitant sense DNI: Obligatòriament a través del centre. Cal omplir l'autorització i
signar-la pels pares/tutors.
6. Com comprovar si la beca està correctament sol·licitada?
En el web del Ministerio de Educación ha de figurar en l'estat com a "grabada por el
solicitante".
El fet de gravar-la/enviar-la farà que arribi un nou correu electrònic a l’adreça informada, i
donarà un número d’identificador que permetrà tornar a l’àrea de l’usuari/a i aquesta
vegada, no fer alta ni modificació, sinó imprimir-la/guardar-la en format pdf.
7. Cal fer res més?
Sí, presentar la sol·licitud en paper al centre educatiu, abans del 29 de setembre, amb els
certificats corresponents (EAP, centre de reeducació extern) i, si s’escau, altra
documentació:
• Per acreditar les deduccions: resolucions de discapacitat on hi consti la
data d’efectes inicials del/de la sol·licitant i/o germans/nes, i fotocòpia del
carnet de família nombrosa.
• En cas de divorci/separació en unitats familiars amb un sol dels dos
progenitors : Sentència/conveni regulador de data anterior o igual al
31/12/2015 i on aparegui la guàrdia i custòdia, i certificat històric de domicili
de l’any 2015.
• En cas de residència fóra de la unitat familiar: Contracte de lloguer o
certificat del col·legi/residència
• En cas de tractar-se d’un alumne/a tutelat/ada fins al 31.12.2015:
L’alumne/a està com a únic membre a la beca, amb el centre d’acollida i CIF,
i cal aportar la resolució de tutela. Si està en acollida en família extensa,
estarà amb aquesta unitat familiar i igualment cal aportar la resolució de
tutela corresponent.

