
 
Colegio La Concepción 
PP Franciscanos 

 
 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD XARXA DE LLIBRES 

Educació Primària, ESO: Del 30 de novembre fins el 22 de desembre  

REQUISIT  INDISPENSABLE:  L’alumne ha d’estar empadronat a Ontinyent. 

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

PRIMER PAS 
 

• Complimentar la SOL·LICITUD TELEMÀTICA a través de la pàgina web: 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854  (Seleccionar: Tramitar telemàticament) per part del 
pare, mare o tutor/a legal del xiquet/a. 

• Documentació que cal conèixer per a fer la sol·licitud: 
- NIA de l’alumne: Se li facilitarà a l’alumne (el tutor l’anotarà a l’agenda) 
- Codi del centre: 46005983 
- Import total de la/les factura/es del material susceptible/s del programa. 
- Número del compte bancari (IBAN)(24 dígits) 

• També pot acudir  al  centre,  en el següent horari,  per complimentar la sol·licitud en l’aula 
TIC (Pavelló primària, 1r pis): 

• Dimarts 1 i 15 de desembre de 16.00 a 17.00 
• Dijous 3 i 10 de desembre  de 16.00 a 17.00 

• Imprimir la sol·licitud i signar-la: 
 

Llibres adquirits a través d’un proveïdor 

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). 
- Haurà de figurar el nom de l’alumne/a o del pare, mare, tutor/a legal; 

si no figurara, la persona sol·licitant estamparà la seua firma i farà 
constar el seu nom i número de DNI. 

 

SEGON PAS 
 

• Entrega de documentació a la SALA GOMIS / MULTIUSOS  (Cafeteria) en horari de 10:00 a 13:30 h. 

(tots els matins)  de  17:00  a  19:00 h.  (dimarts   i      dijous) o en la SECRETARIA DEL CENTRE els 

dimarts (1 i 15 de desembre) o els dijous (3 i 10 de desembre en horari de 16.30 a 18.00. 

• Documentació a entregar: 

- Imprès de sol·licitud (corresponent al 1r pas) (dos còpies que eixiran en la sol·licitud telemàtica). 

- Factures originals pels proveïdors (si volen una còpia d’aquestes s’han d’entregar  les 
originals i una còpia. A l’ajuntament les confrontaran i les retornaran junt amb la còpia de la 

sol·licitud).  

- Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Ajuntament (aquest document 

es pot descarregar a la pàgina web del cole o bé, demanar-lo en secretaria). 

IMPORTANT  La sol·licitud no tindrà validessa fins que no es presente a l’Ajuntament. 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854
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PREGUNTES FREQÜENTS 
 

• A qui va adreçat el programa Xarxa Llibres? 
- A l’alumnat de Primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5é, 6é. 
- A l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO): 1r, 2n, 3r, 4t. 
- A l’alumnat de Formació Professional Bàsica. 

 
• Si el meu fill/filla està escolaritzat en un centre d’Ontinyent però no està 

empadronat en aquesta localitat, on he de presentar la sol·licitud? 
- 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? 
- La quantia individual per alumne/a que participa en el programa serà com a 

màxim de 200 euros, que es distribuiran en dues fases: 
 

o Primera fase: L’ajuntament abonarà 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 junt a la sol·licitud. Si la despesa és menor de 100 euros, 
únicament s’abonarà la quantia pel valor de la despesa. 

 
o 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. 

 
• Com es realitzarà el pagament? 

- 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 materials es finançaran? 

- Llibres de text en format imprès. 
- Llibres de text digitals. 
- Material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat (els llibres de lectura 

obligatòria no entren en el programa). 
 

• Quina informació ha de contindre les factures? 
- NIF/CIF del proveïdor o comerç, número de la 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/material? 

- Si, és obligatori. Si la compra s’ha fet mitjançant un AMPA, aquesta entregarà a 
les famílies la documentació que necessiten (model justificatiu individualitzat 
expedit 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 
• ALS CENTRES EDUCATIUS 
• A L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT: 96.291.82.00 
• A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ: 900 –20 21 22 
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