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Convocatòria d’AJUTS/BEQUES 2020-2021 per a 
famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides 
 
(instruccions per demanar-les) 
 
 

1. Quin és el termini per fer la sol·licitud? 
 
Des de la publicació a la pàgina web de l’ajuntament www.elpapiol.cat, fins al 30 de juny. 
 
En el cas de sol·licitar beca de casal d’estiu, el termini serà fins al 12 de juny. 
 
 
2. Com es poden sol·licitar? 
 
 
2.1. Tramitació de forma telemàtica amb certificat digital (dni electrònic, idcat, etc.) 

 
Entreu al web de l'ajuntament www.elpapiol.cat.  
 
Un cop dins, aneu a l’apartat Tràmits + Portal telemàtic / Carpeta ciutadana (tràmits telemàtics) 
 
Seleccioneu l'opció Instància genèrica: ompliu els camps que es demanen i indiqueu 
correctament una adreça de correu electrònic i un número de mòbil. 
 
 
2.2. Tramitació telemàtica sense certificat digital 
 
Entreu al web de l'ajuntament www.elpapiol.cat. 
 
Un cop dins, aneu a la publicació de la convocatòria de beques de l’Agenda, on podreu trobar 
l’enllaç al formulari de sol·licitud (model MD5020 per demanar les beques) i les instruccions per 
demanar-les. 
 
Descarregueu el formulari al vostre dispositiu electrònic i ompliu tots els camps.  
 
Un cop omplert i guardat, envieu per correu electrònic el formulari de sol·licitud i adjunteu al 
correu la documentació acreditativa corresponent (pdf o imatge). 
 
Envieu la documentació a l'adreça: papiol.ssocials@elpapiol.cat 
 
La vostra sol·licitud es tramitarà per registre d’entrada, del qual rebreu un rebut en el mateix 
correu electrònic. 
 
2.3. Presencialment 

 
Ompliu el formulari de sol·licitud de les beques (MD5020). El podeu trobar a la pàgina web de 
l’Ajuntament (a l’apartat Agenda) o el podeu demanar a l’ajuntament (OAC). També el podeu 
descarregar des d’aquí: model MD5020 per demanar les beques. 
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Per formalitzar l’entrega de la sol·licitud presencialment caldrà demanar cita prèvia als telèfons: 
 

93 673 02 20  si l’entrega es vol formalitzar a la OAC de l’Ajuntament del Papiol (avinguda 
de la Generalitat, 7-9). Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14h. 

93 884 59 69  si l’entrega es vol formalitzar a Serveis socials de l’Ajuntament del Papiol 
(carrer d’Anselm Clavé, 5). Dimecres i divendres de 9 a 14h. 
 
En aquesta cita concertada, es procedirà a l’entrada per registre de la sol·licitud de beca (heu 
de portar el formulari de sol·licitud CORRECTAMENT COMPLIMENTAT EN LA SEVA 
TOTALITAT, i la documentació acreditativa corresponent). 
 
 
 
3. Com es tramita la beca si tinc més d’un fill? 
 
En el cas de tramitar la sol·licitud per a més d’un infant, caldrà omplir una única sol·licitud.  
 
Haureu de complimentar tants apartats com alumnes sol·licitants hi hagi, especificant quina 
beca es sol·licita per a cada un d’ells.  
 
 
 
 

4. A la pàgina 5 del model MD5020 (model per demanar les 
beques), quina informació he d’incloure a l’apartat 
“declaració responsable”? 

 
S’ha d’incloure tota aquella informació rellevant, que serveixi per entendre les circumstàncies 
que es viuen en la unitat familiar: 
 

 Clarificar les persones que conviuen en el domicili, i les seves circumstàncies 
particulars. 

 
 Ingressos i despeses que no es poden acreditar mitjançant la consulta de dades de 

l’Agència Tributària (ingressos per feines en economia submergida, sense contractació, 
esporàdiques,...), despeses de lloguer (en casos on s’està rellogat en una habitació 
d’un pis compartit,...). 

 

 Modificacions substancials de la situació actual donades les circumstàncies provocades 
pel COVID-19, ja siguin acreditades amb documentació complementària, o sense 
documentació acreditativa. 

 

 En situacions de separació, on no es pugui acreditar mitjançant conveni regulador, o es 
donin impagaments de la pensió d’aliments que estan pendents d’interposar denúncia... 
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 Qualsevol altre circumstància rellevant, que es vulgui clarificar, i que sigui rellevant a 
l’hora de fer la valoració. 

 

 
Cal tenir en compte que aquesta declaració responsable comporta una possible 
verificació de les circumstàncies que s’acrediten, per part de serveis socials.  
 
 
 


