
 

 

GUIA INFORMATIVA PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES ESC OLARS 
Campanya de suport a l’estudiant - Curs 2020/21  
 

QUINS AJUTS ES PODEN SOL·LICITAR?  

• Beques per al material i les sortides escolars 

• Beques per al transport escolar 

• Beques per al menjador escolar (Consell Comarcal del Vallès Occidental) 

REQUISITS A TENIR EN COMPTE 

• Cal estar empadronat a Castellbisbal. 

• Els alumnes han d’estar escolaritzats a segon cicle d’Educació Infantil, Primària, ESO o Educació especial a centres de 
titularitat pública.  

• Trobareu la resta de requisits econòmics i sociofamiliars a les bases de les diferents convocatòries publicades als webs 
següents: www.castellbisbal.cat i www.ccvoc.cat. 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  

• La sol·licitud emplenada de tots els ajuts que es sol·licitin. 

• Amb cada sol·licitud hi ha adjunt un llistat de documentació per presentar, que pot variar segons la situació específica 
de cada família. 

Bàsicament cal presentar documentació identificativa de cada membre computable de la família, la documentació dels 
seus ingressos i la documentació de les despeses de l’habitatge. 

• Cal fer constar de forma diferenciada els ingressos contributius i els no contributius. 

• També hi ha un llistat de documentació complementària. 

• Només cal lliurar una còpia de la documentació per família, per a tots els ajuts que es sol·licitin. 

MEMBRES COMPUTABLES  

Tenen consideració de membres computables l’alumne sol·licitant i les següents persones que hi convisquin:  

• Pare, mare, tutor/a. 

• Germans solters menors de 25 anys. I majors de 25 anys, si tenen un certificat de discapacitat. 

• El nou cònjuge del pare/mare que convisqui, si s’escau. 

• Els avis i àvies. 

• En els casos de custòdies compartides es valorarà la renda d‘ambdós progenitors. 

• En els casos de violència masclista amb sentència o resolució judicial, no es considerarà membre computable 
l’agressor/a, d’acord amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

DATES I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES  SOL·LICITUDS BEQUES 

• Termini: del 15 de juny al 15 de juliol de 2020  

• Com fer la tramitació? 

La tramitació de les beques es farà per via telemàtica (omplint la sol·licitud i adjuntant la documentació requerida). Els 
impresos de les sol·licituds estan publicats al web de l’Ajuntament a l’apartat de tràmits: www.castellbisbal.cat. 

• En cas d’haver aportat la documentació identificativa en anteriors convocatòries i no haver-hi modificacions, no cal 
tornar-la a aportar. 

• Cal aportar documentació de tots els MEMBRES COMPUTABLES de la unitat familiar. (Vegeu definició de membres 
computables al full Guia Informativa per a la sol·licitud de beques escolars.) 

• Si teniu algun dubte podeu trucar al 937 720 055 o contactar-nos a serveis.socials@castellbisbal.cat. 


