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INFORMACIÓ PROGRAMA GRATUÏTAT DE LLIBRES “XARXA LLIBRES”
PER A L’AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM.

Tot  seguit  s’exposen  esquemàticament  els  aspectes  més  rellevants  del  Programa  Xarxa
Llibres, que té per objecte la gratuïtat de llibres de text i la creació d’un banc de llibres i altres
materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica
dels centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana (Ordre 17/2015, de 26
d’octubre, DOGV NÚM. 7644-27.10.2015).

1. QUINS ALUMNES PODEN BENEFICIAR-SE’N?

Els alumnes d’Educació Especial, Primària,  Secundària Obligatòria i Formació Professional
Bàsica,  empadronats en  el  municipi  de  Benicàssim  amb  anterioritat  al  27  d’octubre  de  2015
(publicació  de  l’Ordre  17/2015,  de  26  d’octubre,  DOGV NÚM.  7644-27.10.2015) que  cursen
estudis en centres públics i centres privats concertats de la Comunitat Valenciana.

2. QUIN MATERIAL COMPRENEN LES AJUDES?

Les ajudes comprenen els LLIBRES DE TEXT EN FORMAT IMPRÉS, LLIBRES DE
TEXT DIGITALS susceptibles de ser reutilitzats, i el MATERIAL CURRICULAR destinat a ser
usat per l’alumne. (Vegeu en la web de la Conselleria el document per a les famílies: Instruccions
generals)

3. QUIN ÉS EL PROCEDIMENT?

Els pares i mares, representants o tutors legals de l’alumnat de Primària, ESO i FPB que
vullguen  beneficiar-se’n  hauran  de presentar  davant  de  l’Ajuntament  de  Benicàssim  la
documentació següent:

1.  Sol·licitud  de  participació  publicada  per  la  Conselleria  d’Educació,  omplida
telemàticament, disponible per a  descarregar-la en esta web (busqueu l’apartat “On
s’ha d’anar > Per internet”).
En la sol·licitud es demana l’IBAN (24 dígits), necessari per a abonar els imports. 
2. Factures justificatives (vegeu el següent apartat).
3. Declaració responsable del  compliment  de les obligacions  tributàries  i  de les
obligacions amb la Seguretat Social, així com de no ser perceptor d’altres ajudes per
aquest concepte. (Publicada en la web d’Ajuntament.)
4. Fitxa de  manteniment  de  tercers firmada  per  l’entitat  bancària  o  document
justificatiu de la titularitat del compte declarada en la fitxa, a nom del sol·licitant
(pare/mare o tutor). (Publicada en la web d’Ajuntament.) 

Lloc, termini i horari de presentació de sol·licituds: 
TERMINI: de l’1  al 19 de desembre de 2015 (inclosos).
HORARI: de 8 a 21 h ininterrompudament de dilluns a divendres. Dissabtes de 9 a 13
LLOC: Ajuntament de Benicàssim, c/ Metge Segarra, 4. Tel: 964300962

4. REQUISITS DE LES FACTURES JUSTIFICATIVES
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Les mares i els pares, representants o tutors legals de l’alumnat que participe en el programa
estaran obligats a presentar les factures per la compra de llibres de text i un altre material curricular
per al curs 2015/2016.

Les   factures  han  de   contindre,  com a  mínim,   el  nivell  de  detall  perquè  puguen  ser
considerades vàlides, i han d’incloure:

-NIF/CIF del proveïdor.
-Identificació del  proveïdor:  nom i  cognoms, raó o denominació social  completa de
l’obligat a expedir-la.
-Número de factura.
-Data de compra.
-Data d’expedició de la factura
-Adreça completa.
-NIF del sol·licitant.
-Relació  nominal  dels  productes  adquirits  amb el  preu,  és  a  dir,  noms dels  llibres
comprats relacionats un per un amb el preu individual.
-Tipus impositiu aplicat.
-Acreditació del pagament (segell de pagat, resguard de targeta de crèdit, càrrec en
banc, etc).

Haurà de coincidir el nom del sol·licitant de l’ajuda (pare/mare o tutor) amb el titular de la
factura.

5. QUINA QUANTITAT ACONSEGUEIX L’AJUDA I COM ES PAGA?

La quantia individual per alumne serà com a màxim de 200 €, que s’abonaran en dues fases. 
En la 1a fase s’abonarà com a màxim 100 €; els 100 € restants, com a màxim, es pagaran al

finalitzar el curs, prèvia entrega dels llibres de text i material en bones condicions.

Si  la  despesa efectuada en la  compra  és  inferior  a  200 €,  s’abonarà la  quantitat  exacta
gastada.

6. QUÈ S’HA DE FER AMB ELS LLIBRES UNA VEGADA ACABAT EL CURS?

Una vegada finalitzat el curs escolar els llibres s’entregaran en el centre on l’alumnat
curse estudis.

L’entrega és molt important ja que contribuirà a formar un banc de llibres  perquè
puguen ser reutilitzats per altres alumnes en cursos posteriors.

La no-entrega de llibres o l’entrega en mal estat impedirà la participació de l’alumne
en les ajudes del curs següent, així com el no-abonament dels restants 100 €.

Convé recordar  que els  llibres són propietat  de l’Ajuntament i  que per això  han de
cuidar-se per tots els alumnes.
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7.  AMPA  I  ESCOLES  QUE  HAN  ADQUIRIT  ELS  LLIBRES  I  EL  MATERIAL
CURRICULAR

Si l’alumnat ha comprat els llibres a través de l’AMPA, aquesta presentarà en l’Ajuntament
de BenicÀssim les factures globals de l’empresa proveïdora (segons el model publicat en el web de
la Conselleria).

L’AMPA emetrà  un  document  justificatiu  individualitzat,  amb  les  dades  de  l’alumne,  import,
relació de llibres adquirits i dades de la factura o factures globals en què estiguen inclosos (segons
el model publicat en el web de Conselleria). Aquest és el document que s’entregarà a les famílies
perquè puguen acudir a l’Ajuntament a sol·licitar les ajudes.
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