
 

 

GUIA PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES PER L’ADQUISICI Ó DE 
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR 2019-2020 

 
REQUISITS 

• Alumnat empadronat a Sabadell i escolaritzat en centres educatius de Sabadell. 
• Cursar: segon cicle d’educació infantil, primària, ESO o educació especial, en un centre sostingut amb fons 

públics 
• Que la renda familiar (*) no superi el següent llindar econòmic: 
 

Membres de la unitat familiar  Llindar màxim  
€/mensuals 

Un adult i un menor  1.109,78€
Un adults i dos menors  1.365,89€
Un adult i tres menors  1.621,99€
Dos adults i un menor  1.536,62€
Dos adults i dos menors  1.792,73€
Dos adults i tres menors  2.048,83€
Tres adults i un menor  1.963,46€
Tres adults i dos menors  2.219,57€
Tres adults i tres menors  2.475,67€

 
(*) La renda familiar es calcula sumant els imports de les bases imposables general (0435) i de l’estalvi (0460) de la 
declaració de l’IRPF del 2018 i es divideix per 12. 

 
• Import màxim de la beca, 100€. 

 
TERMINIS, LLOC DE PRESENTACIÓ I SOL·LICITUD  

• Termini: del 25 d’abril al 17 de maig.  Es recomana la presentació esglaonada de les sol·licituds. Consulteu 
els centres i les oficines assignades. 

• Lloc: Registres de l’Ajuntament. Oficines del Servei d’Atenció Ciutadana. 
• Full de sol·licitud: es podrà recollir als centres educatius o a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana. 

També es podrà descarregar des de la web de l’Ajuntament . www.sabadell.cat 
 
DOCUMENTACIÓ 

• Full de sol·licitud emplenat i signat. 
• Fotocòpia del llibre de família complet (de tots els membres de la unitat familiar).** 
• Fotocòpia de tots els DNI dels membres computables de la unitat familiar que resideixen al domicili.** 
• Declaració responsable d’ingressos de la unitat familiar (només si no es poden acreditar amb les dades de la 

declaració de l’IRPF). 
 
(**) La presentació d’aquesta documentació no és obligatòria per a les persones que van demanar beca de 
material escolar i llibres de text en anys anteriors, sempre que no s’hagin produït canvis a la unitat familiar. 

 
MEMBRES COMPUTABLES 
Persones que convisquin en el mateix domicili: 

• Pare, mare, tutor/a 
• Germans solters menors de 25 anys 
• Majors d’edat, quan es tracti de persones amb discapacitat. 
• El nou cònjuge que convisqui, si s’escau 
• Els ascendents dels pares del sol·licitant de la beca. 
 

 
Sabadell, 1 d’abril de 2019. 


