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PROGRAMA DE LA GENERALITAT XARXA LLIBRES DE TEXT 

 

Ens complau transmetre tota la informació per al procediment de presentació de 
sol·licituds per accedir al programa XarxaLlibres, dirigit als alumnes d'educació 
Primària, ESO I F.P BÀSICA. 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: La presentació d’instàncies s’iniciarà el proper 
1 de desembre i finalitzarà el 15 de desembre de 2015, a l'Ajuntament (segons el 
dia assignat a cada curs). 

 

CURS DIA 

1r i 2n de Primària 1 i 2 desembre 

3r i 4t de Primària 3 desembre 

5é i 6é de primària 4 desembre 

1r i 2n d'ESO 9 desembre 

3r i 4t d'ESO 10 desembre 

FP Bàsica 11 desembre 

 

REQUISIT INDISPENDABLE: L’alumne ha d’estar empadronat en Benifairó de la 
Valldigna. 

 

El procés per a realitzar la sol·licitud consta de 2 passos: 

 

PRIMER PAS 

 

• La sol.licitud (una per alumne) es podrà descarregar en la pàgina web 
www.xarxallibres.edu.gva.es, a partir del 27 de novembre segons conselleria. 
Es pot omplir electrònicament en la mateixa plataforma electrònica o imprimir i 
omplir manualment. 
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• La formalitzada electrònicament, s'ha d'imprimir, signar  i presentar a 
l'Ajuntament amb la documentació que després s’indicarà. La complimentada 
manualment, degudament signada també es presentarà a l’ajuntament amb 
els documents escaients.  

• Si no compta amb accés a internet o té dificultats per emplenar la sol·licitud, a 
l’Ajuntament el poden ajudar en els horaris següents: 

� Ajuntament: Dilluns a Divendres de 10'30 a 13'00 de l'1 de 
desembre fins el 15 de desembre. 

• En la sol·licitud haurà de constar: 

 

• NIA de l’alumne. Codi del centre on es troba escolaritzat l’alumne/a. Aquestes 
dades les proporcionarà el centre escolar. 

• La relació de factures. En l’apartat C de la sol·licitud s’ha de reflectir NOMÉS 
l’import dels llibres o materials curriculars que són objecte de la subvenció. Si 
en la factura apareix material no subvencionat, com ara diccionaris, llibretes, 
etc. s’haurà de restar a l’import total de la factura. 

• Número del compte bancari on volen rebre la subvenció (IBAN) (24 dígits). 

SEGON PAS 

 

Entrega de documentació: L’Ajuntament recollirà les sol·licituds en els dies 
assignats.  

• Documentació a entregar: 

o Sol·licitud degudament complimentada segons s’ha indicat al primer 
pas. 

o Factura legal detallada ja siga el model justificatiu expedit per les 
AMPES, o bé les factures emeses pels proveïdors (s’explica més 
avant) 

o Declaració jurada d’estar al corrent amb les obligacions tributàries 
davant l’Ajuntament, davant l’Hisenda Pública i l’Hisenda de la 
Comunitat Valenciana, també davant la Seguretat Social. (es facilitarà 
a l’ajuntament) 
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o Fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor legal que firma i presenta 
la sol·licitud. 

o Fotocòpia del llibre de família. 

o Justificant de l'IBAN degudament signat per la respectiva Entitat 
Bancària (s'entregarà a l'Ajuntament) 

o Certificat o Justificant de la matricula de l’alumne en el respectiu Centre 
Docent. Cas de ser un centre privat, justificant de que esta Concertat 
amb la Generalitat. 

 

Llibres adquirits a través de les 
AMPES 

Llibres adquirits a través d’un 
altre proveïdor 

Complimentar el MÒDEL JUSTIFICATIU 
INDIVIDUALITZAT EXPEDIT PER 
L’AMPA. 

Documentació que cal conèixer per a 
complimentar el Model: 

• NIA de l’alumne 

• Quantitat d’euros per concepte de 
llibres de text o material curricular 
(IVA inclòs). 

• Assignatura/es i títol del/s llibre/s 

• Dades de la/les factura/es globals, 
en les que els llibres/materials 
estan inclosos 

Factures originals o còpia confrontada 
de les llibreries o d’altres comerços on 
s’han adquirit els llibres/materials. 

Aquestes factures hauran de contenir la 
següent informació: 

• NIF/CIF del proveïdor 

• Número de factura 

• Data de la compra 

• Adreça del comerç 

• Relació dels productes adquirits 

• Preu individual de cada llibre, i 
preu total (IVA inclòs) 

*En el cas d’haver obtingut material de les dues formes, cal aportar la documentació 
requerida en ambdós. 
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PREGUNTES FREQÜENTS 

 

• A qui va adreçat el programa Xarxa Llibres? 

o A l’alumnat de Primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é. 

o A l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO): 1r, 2n, 3r, 4t. 

o A l’alumnat de Formació Professional Bàsica. 

• Si el meu fill/a està escolaritzat en un centre de fora de la localitat però 
no està empadronat en aquesta localitat, on he de presentar la 
sol·licitud? 

o La documentació s’ha de presentar a l’Ajuntament on l’alumne està 
empadronat, independentment de què estiga matriculat en un centre 
d’una altra localitat. 

• Quin import total rebré pels meus llibres? 

o La quantia individual per alumne/a que participa en el programa serà 
com a màxim de 200 euros, que es distribuiran en dues fases: 

� Primera fase: L’Ajuntament abonarà quan dispose de les 
aportacions econòmiques de la Generalitat, en el seu cas de la 
Diputació de València, a cada alumne un màxim de 100 euros 
en concepte de compra de llibres, quan els pares, mares o tutors 
legals presenten el justificant de compra junta a la sol·licitud. Si 
la despesa és menor de 100 euros, únicament s’abonarà la 
quantia pel valor de la despesa. 

� Segona fase: Al finalitzar el curs s’abonarà la quantia restant 
corresponent a cada alumne després que siguen lliurats els 
llibres en bon estat, i recepcionats pel centre segons els criteris 
establerts prèviament pel mateix centre. 
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Com es realitzarà el pagament? 

o Una vegada entregada la sol·licitud juntament amb la factura, i 
fiscalitzada la despesa per part de l’Ajuntament, es realitzarà una 
transferència al número de compte bancari aportat pel sol·licitant. 

• Quin tipus de material es finançaran? 

o Llibres de text en format imprès 

o Llibres de text digitals (les tablets no entren en el programa) 

o Material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat (els llibres de 
lectura obligatòria no entren en el programa). 

• Quina informació ha de contindré les factures? 

o NIF/CIF del proveïdor o comerç, número de factura, data de la compra, 
adreça del comerç, relació dels productes adquirits, el preu individual 
de cada llibre i el preu total de la compra (IVA inclòs). 

• Tots els sol·licitants han de presentar la factura dels llibres/materials? 

o Sí, és obligatori. Si la compra s’ha fet mitjançant un AMPA, aquesta 
entregarà a les famílies la documentació que necessiten (model 
justificatiu individualitzat expedir per l’AMPA). Si la compra no es 
realitza mitjançant l’AMPA, s’haurà d’entregar la factura original o còpia 
amb la informació detallada anteriorment. 

MÉS INFORMACIÓ: 

• A l'ajuntament, en horari de 10:30h a 13:00h 

 

 


