
COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
HERMANAS DE LA DOCRINA CRISTIANA

BENIDORM (Alicante)

PROGRAMA GRATUÏTAT DE LLIBRES DE TEXT 
XARXA LLIBRES     CURS 2015/2016

DESCRIPCIÓ XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i  
altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària Obligatòria i Formació 
Professional Bàsica en els centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

XarxaLlibres  és  un  programa  cofinançat  en  parts  iguals  per  la  Generalitat  Valenciana,  les 
diputacions i els ajuntaments.

DIRIGIT A Famílies que tinguen xiquets/es empadronats a Benidorm i matriculats en un centre educatiu local  
sostingut amb fons públics cursant estudis d'Educació Especial, Primària, Secundària Obligatòria i 
Formació Professional Bàsica en el curs 2015/2016.

QUANTIA La quantitat individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text 
i material curricular dels ajuntaments o entitats locals menors que s'adherixen a esta convocatòria  
serà com a màxim de 200 euros que s'abonarà en dues fases.
- Primera: La quantitat de fins a 100 euros per alumne/a, després d'haver presentat les factures o 
justificants  per  un  import  igual  o  superior  a  esta  quantitat.  En  cas  que  l'import  justificat  siga 
inferior, s'abonarà l'import de la factura.
- Segona: La quantitat  restant,  fins a  completar  l'import  de les factures  presentades i  fins a un 
màxim de  200  euros  de  l'ajuda  total,  sempre  que  en  finalitzar  el  curs  escolar  es  realitze,  de 
conformitat, el lliurament dels llibres de text i material curricular .
L'import final a percebre només serà de 200 euros quan l'import justificat siga igual o superior a  
200 euros. Si fóra inferior, l'ajuda total correspondrà a l'import justificat.

REQUISITS - Que l'alumne/a estiga empadronat a Benidorm abans del dia 28 d'octubre de 2015 i seguir els 
estudis indicats.
- Sol·licitar l’ajuda en el termini establit i aportar la documentació requerida.
La presentació de la sol·licitud implicarà que les dades declarades pel/per la sol·licitant són veraços,  
que es compromet a conservar els llibres de text i material rebuts en bon estat, i a tornar-los al fons 
solidari de llibres de text en finalitzar el curs 2015/16 . 

TERMINI  I 
HORARI

El termini de presentació de la sol·licitud serà de l'1 al 28 de desembre de 2015, en horari de 9.00 a 
14.00 hores. És convenient presentar la sol·licitud per duplicat.

LLOC 
DE 
PRESENTAC.

Les sol·licituds s'han de presentar a:
- LES EXTENSIONS ADMINISTRATIVES DE L'AJUNTAMENT.
* ALFREDO CORRAL-MARAVALL-PLAÇA D'ESPANYA: C / Limones, 24 acc (Telèf. 96 680 
56 00) 
* LA CALA: C / Juan Antonio Baldoví, 2 (Telèf. 96586 30 ) 
* FOIETES-COLONIA MADRID: Av . Beniardà, 61 (Telèf. 96 680 94 24) 
* ELS TOLLS-SALT DE L'AIGUA: Avda. Andalucía, 9 (Telèf. 96 680 98 32) 
* EL RACÓ DE l'OIX: Av. Juan Fuster Zaragoza, 1 acc (Teléf. 96 680 97 15)
- AJUNTAMENT DE BENIDORM, Plaça dels Reis d'Espanya, 1; planta baixa.
Els dilluns, dimarts i dimecres les gestions es podran realitzar amb més rapidesa.



COM 
SOL·LICITAR

L’interessat/da omplirà (una per cada alumne/a) el formulari que estarà disponible a la pàgina web 
de la Conselleria d'Educació.

A) Preferentment omplint el formulari electrònic disponible a xarxallibres.edu.gva.es. Esta opció 
agilitza els tràmits. A l'Ajuntament de Benidorm s'habilitarà una sala d'ordinadors per poder omplir  
la sol·licitud, amb ajuda tècnica.
Al Col·legi  s’habilitarà també la  sala d’informàtica per  ajudar  a  emplenar la  sol·licitud amb el  
següent horari: dilluns de 9 a 10 h., dimarts de 9 a 10 h., dimecres de 9 a 11 h., dijous de 9 a 10 h. i 
divendres de 10 a 11 h. A la secretaria també s’habilitarà un ordinador amb l’horari d’apertura  
habitual.

B) Omplint a mà el formulari descarregable des xarxallibres.edu.gva.es.

C) Omplint el formulari imprés que aporta l'ajuntament.

Per als casos  A i  B s'imprimeix el formulari, se’l firma i se’l presenta a les oficines municipals 
indicades abans, juntament amb l’original, duplicat o còpia compulsada de la factura o factures de 
compra dels llibres.

DOCUMENTS - Sol·licitud degudament omplida per duplicat en la qual han de figurar de forma imprescindible 
les dades: el codi de centre i NIA de l'alumne/a. El NIA és el Número d'Identificació de l'Alumne. 
El centre facilitarà el NIA i el codi de centre.
-  Factura o factures de compra dels llibres que han de contenir NIF / CIF del proveïdor, data, 
adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu. Així mateix haurà de constar en la  
factura el nom i cognoms de l'alumne/a.
-  Fotocòpia de la part identificativa del compte bancari en què es vol rebre l'ingrés de l'ajuda 
(IBAN).

SOBRE 
MATERIAL 
CURRICULAR

No es considera material curricular: Atles, diccionaris, llibres de lectura, ordinadors, taules tàctils,  
cadires ergonòmiques, motxilles, llapis, compassos, quaderns, material esportiu, etc.
Sí que es considera material curricular: Aquell que té caràcter complementari als llibres de text i es  
requereix  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  del  currículum.  Excepcionalment,  en  esta  
convocatòria, es considerarà material curricular els quaderns de l'alumne/a associats al llibre de 
text.
En el  cas de llibres de text  digitals susceptibles de ser  reutilitzats,  s'haurà de consultar amb el 
departament d'Educació.

INFORMACIÓ PROGRAMA XARXA LLIBRES:  http://www.cece.gva.es/xarxallibres/inicio.htm
Departament municipal d’Educació. Telèf. 96 681 54 71   
Col·legi Concertat Nuestra Señora de los Dolores. Telèf. 965854095        

http://www.cece.gva.es/xarxallibres/inicio.htm

