
AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA 
Plaça de l’Ajuntament, 1 

03450 BANYERES DE MARIOLA  (Alacant) 
 
Alumne/a ____________________ NIA ________________  Codi Centre Educatiu_________________   
 

PROGRAMA XARXALLIBRES 
XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres per a l'alumnat 
d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-
concertats de la Comunitat Valenciana. 
XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els 
ajuntaments. 
 

Quins llibres entren dins del programa? 
Llibres de text, llibres de text digitals 
susceptibles de ser reutilitzats i els llibres 
complementaris (p. ex. Activity Book).  
 

Quins llibres NO entren? 
Diccionaris, atles, llibres de lectura 
obligatòria... 

Quan es pot sol·licitar? 
A partir de l'1 de desembre. Es recomana presentar-ho 
abans del dia 12 de desembre. 
 

Quina quantitat es pot rebre? 
La quantia individual per alumne/a serà com a màxim 
de 200 euros, que es rebran en dues fases. 
La primera fase: els primers 100 euros, quan s'aporte 
el justificant de compra i es gestione la sol·licitud. 

 

Quina documentació s’ha de presentar? 
1.- La sol·licitud. 

Per facilitar la seua gestió, cal reomplir-la per via telemàtica a la pàgina web de Conselleria. 
Exactament a:      http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854 
Podeu anar més fàcilment mitjançant la pàgina web de l’ajuntament:     www.portademariola.com  
Una vegada allí, cal baixar a l’apartat “On s’ha d’anar?”, al subapartat “Per Internet” i clicar a l’enllaç. 
Es completa el formulari, es confirma, s’imprimeix i es signa.  
La família que no tinga accés a Internet, podrà usar la sala d’ordinadors del Casal de la Joventut.  
 

2.- Factura o justificant de compra.  
 Ha de contindre el NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat dels productes adquirits amb el 
preu. En el cas de compra mitjançant l’AMPA, cal presentar el document justificatiu individualitzat que 
farà l’associació. ATENCIÓ: NO SERAN VÀLIDS TIQUETS de compra.  
 

3.- Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvi o document acreditatiu on aparega com a titular 
la persona que fa la sol·licitud (pare/mare/tutor) i el codi IBAN. (Recomanable) 
 

On s’ha de presentar la documentació? 
Per evitar haver d’eixir del treball els familiars, fer cues llargues i haver d’esperar molt de temps a 
l’ajuntament, l’alumnat empadronat a Banyeres de Mariola podrà entregar la documentació al seu centre 
educatiu. 
En el cas del CEIP Alfonso Iniesta i del C. Fundació Ribera, els xiquets i xiquetes ho lliuraran als 
tutors/es. En el cas de l’IES Professor Manuel Broseta, s’entregarà a Secretaria. 
Una vegada l’ajuntament haja recollit totes les sol·licituds dels centres, i les haja registrades, es tornarà 
als alumnes una còpia de resguard (passaran uns dies, no serà immediat).   
 

NOTES:  
- MAI es rebrà MÉS diners que l’import total de les factures. 
- Per reomplir la sol·licitud, cal conéixer el NIA (núm. d’identificació de l’alumne/a) i el codi del centre 
educatiu. A més, el codi IBAN de la llibreta de la persona que fa la sol· licitud (pare/mare/tutor). 
- Per als alumnes empadronats a Banyeres de Mariola, però que estudien en altres localitats, se’ls atendrà 
directament a les oficines de l’ajuntament. 
 

Educar és també ensenyar els fills i filles a compartir amb la resta de companyes i companys i a tindre 
cura del material. Si les famílies torneu els llibres en bon estat, podreu cobrar la segona fase de l'ajuda. A 
més, entrareu en el banc de llibres i, per tant, al curs 2016-2017 tindreu llibres gratuïts per als vostres fills 
i filles. 


