
 
Educació 

GUIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA  BECA DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR 
 
 

- Els beneficiaris de les beques han de complir els r equisits següents:  
o Estar empadronats a Sabadell. 
o Estar escolaritzats en centres educatius de Sabadell  
o Cursar estudis d’Educació Infantil i primària, ESO o Educació Especial. 
o La renda de la unitat familiar no pot superar els llindars econòmics següents: 
 

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 €

 
- Emplenar el model de sol·licitud de la beca i signar-lo  
- Portar aquest  model a l’escola o escoles on estiguin escolaritzats  els fills per tal que 

confirmin la matriculació dels nens. 
- Emplenar i adjuntar els impresos complementaris : 

o Full d’autorització de consulta de dades a d’altres administracions 
o Full de declaració responsable d’ingressos, si escau 

- Portar fotocopiada la següent documentació  que s’ha d’adjuntar amb la petició de la 
beca: 

o Llibre de famílies complet 
o DNI de tots els membres computables de la unitat familiar (pare, mare, fills, avis) 

que convisquin en el mateix domicili 
 

Termini de presentació  de les sol·licituds: del 12 al 29 de maig  
 
Lloc de presentació : a les oficines del SAC de l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Temps de resposta: 
La resolució es comunicarà a les famílies a principis de setembre a través de: 

- La pàgina web de l’Ajuntament de Sabadell (www.sabadell.cat) 
- Els centres educatius 
- Les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana, presencial o telefònicament. 

 
En el cas que també es sol·liciti Ajut de Menjador , les dues beques s’han de 
presentar en el mateix moment a les oficines del Se rvei d’Atenció Ciutadana. La 
documentació que s’ha d’adjuntar és única i vàlida per a les dues sol·licituds . 
 
 
 


