
 

 

Qui pot sol·licitar la subvenció? 

Les mares, pares, representants o tutora/es legals de l’alumnat empadronat a 
Faura que estiga cursant estudis de Primària, E.S.O o Formació Professional 
Bàsica. 

Com puc sol·licitar la subvenció? 

Omplint per cada alumne, el model de sol·licitud de participació de l’alumnat, 
emés per la Generalitat Valenciana, que tindràs a la teua disposició en 
l’Ajuntament i en l’adreça d’internet xarxallibres.edu.gva.es 

Important: Omplir una sol·licitud per cada alumne, complimentant tots els 
camps (el NIA i el CODI DEL CENTRE els facilitaran el centre escolar) 

Junt amb el model de sol·licitud s’haurà d'adjuntar la següent documentació: 

1.- Originals dels justificants de compra o còpia compulsada de la factura 
per compres de llibres de text i un altre material curricular (que no és el 
mateix que el material escolar)  

En el cas que una mateixa factura englobe els llibres i/o material curricular 
de diversos alumnes germans, s’haurà de presentar original o còpia 
compulsada de la mateixa, en la primera sol·licitud que es realitze, 
adjuntant fotocòpia de la mateixa en les següents sol·licituds de la resta de 
germans. En este cas, s’haurà d’especificar expressament en l’apartat D 
del model de sol·licitud de cada una d’elles, fent referència sempre a la 
sol·licitud que conte la justificació original o còpia compulsada. 

Si l’alumne ha comprat els llibres a través de l’AMPA, esta emetrà un 
document justificatiu individualitzat. 

2.- Fotocòpia del DNI del sol·licitant (mare, pare o tutor legal de l’alumne) 

3.- Declaració responsable per sol·licitud  (La tindràs a la teua disposició en 
la pàgina web i en les oficines de l’ajuntament) 

4.- Fitxa de manteniment de tercers, del número del compte bancari on es 
vol rebre els ingressos de la subvenció degudament omplida i segellada per 
l'entitat financera. Recordeu omplir tots els dígits de l'IBAN del compte 
bancari  (La tindràs a la teua disposició en la pàgina web i en les oficines 
de l’ajuntament) 

On i en quins terminis puc sol·licitar la subvenció? 

 On: en Col·legi Púbic Sant Vicent Ferrer de Faura. 

 Quan: de l’1 al 16 de desembre. 

 Hora: de 17 a 20 h. 



 

 

 

Quina és la quantia de les ajudes i el termini previst per al seu 
pagament? 

L’import màxim de la subvenció per alumne serà de 200 €. 

En el cas que el cost subvencionable fóra inferior a 200 euros, l’import de la 
subvenció serà el total del cost subvencionable. 

La subvenció es pagarà en dos terminis: 

 Els primers 100€ per alumne: es pagaran abans del 31 de gener de 2016. En 
cas que la factura siga inferior a 100€ s’abonarà sols la quantitat justificada 
en la factura. 

 La quantitat restant, fins a completar 200€ per alumne: es pagarà en 
finalitzar el curs escolar i abans del  20 d’agost de 2016. Això previ entrega 
dels llibres i el material curricular, i sempre que els mateixos es troben en un 
estat d'acord amb el seu ús normal, adequat i acurat. 
 

 

 
IMPORTANT: Estos terminis estan condicionats a la recepció per 
l’Ajuntament dels fons corresponents a la Generalitat i Diputació.  
 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER CURSOS: 

 

  

            Dia                     Curs 

1/12/2015 1r PRIMÀRIA 

2/12/2015 2n PRIMÀRIA 

3/12/2015 3r PRIMÀRIA 

4/12/2015 4t PRIMÀRIA 

9/12/2015 5é PRIMÀRIA 

10/12/2015 6é PRIMÀRIA 

11/12/2015 1r SECUNDÀRIA 

14/12/2015 2n SECUNDÀRIA 

15/12/2015 3r i 4t SECUNDÀRIA 

16/12/2015 FP 


