
REUNIÓ AMPAS –XARXA LLIBRES 

Dimecres 9 de novembre 2015 

 

 TIPUS DE MATERIAL ACCEPTAT 

Llibres de text  s'inclouen els llibres de plàstica, també els de 1º i 2º de Primària, i 
llibres associats al llibre de text (quaderns associats al  llibre de text com ara workbook 
d'anglès etc...) 

Material curricular, llibres electrònics 

NO s'admet – tablets, arxivadors, motxilles, llibretes, compassos, diccionaris, llibres de 
lectura etc…  

 

 SOL·LICITUDS 

Si la compra és individual 

A partir de l'1 de desembre en l'apartat de Xarxallibres estarà disponible la sol·licitud 
electrònica per a sol·licitar el pagament de fins als  100 primers euros. 

 Web Xarxallibres:  

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

Aquesta es pot emplenar electrònicament o bé, imprimir i emplenar-la manualment (es 
recomana la primera opció, serà un document autorrellenable). En qualsevol cas, s'ha 
de lliurar una còpia complimentada en l'Ajuntament.  

S'haurà de presentar una sol·licitud per alumne, açò vol dir, si són tres germans, tres 
sol·licituds independents, 

Important: entre les dades que demanen en la sol·licitud, s'inclou el NIA (Nombre 
d'identificació de l'alumne) qui no ho tinga haurà de demarnar-ho al centre, i el Codi de 
Centre, que trobareu  en aquest enllaç: 

 http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/guiadecentros.asp 

Al costat de la sol·licitud se signarà també una declaració responsable  

Què ha d'acompanyar la sol·licitud? 

Factura original o còpia compulsada amb la relació dels llibres comprat (solament són 
vàlides les factures de 2015). Els pares hauran d'anar a l'establiment on han comprat 
els llibres de text perquè els facen una factura. Aquesta ha de contenir, com a mínim, 
les següents dades: 

- NIF / CIF proveïdor 
- Nombre de factura 
- Data 
- Adreça 
- Relació nominal de tots els llibres adquirits amb el seu preu 



Opcionalment pot incloure també el nom de la mare /pare / tutor o alumne encara que 
des de Conselleria s'aconsella que el titular de la factura siga l'alumne/a.   

Per tant, si és possible que la factura que s'adjunta al costat de la sol·licitud siga 
individual, seguint amb l'exemple anterior, tres germans, tres factures. Si no fóra així, i 
solament es disposa d'una factura global de tota la compra (sempre detallant els llibres 
i el seu preu) s'ha d'adjuntar una còpia compulsada en cada sol·licitud.  

Si la compra és a través del AMPA 

Les AMPA hauran de lliurar una còpia compulsada de la factura o factures globals a 
TOTS ELS AJUNTAMENTS on estiguen empadronats els seus alumnes als quals han 
distribuït els llibres. 

A més, emetran un document justificatiu individualitzat on s'especificarà què llibres ha 
adquirit cada alumne que ha d'incloure.  

- Dades de l'alumne  
- NIA (Nombre d'identificació de l'alumne)  
- Codi de centre 
- Relació dels llibres adquirits amb el seu preu 
- Dades de la factura o factures globals on està inclosos (dades proveïdor, núm 

factura)  

 

Consellería ha publicat un model per a tots dos justificants: 

- Model de presentació de factures globals de les *AMPA als *ayuntamietnos 
- Model justificatiu individualitzat expedit pel *AMPA a les famílies 

Tots dos es poden descarregar en el següent enllaç: 

 http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/abc/ajudesllibres.asp 

 

 CENTRES CAES Y CEE 

La sol·licitud per part dels centres CAUS I CEE la realitzarà el centre en conjunt i no 
mitjançant sol·licitud individualitzada per alumne. Aquesta s'ha de presentar en el 
municipi on està situat el centre (no on estan empadronats els alumnes).  

 

 BANCS DE LLIBRES 

Per a les AMPA que ja estan realitzat el banc de llibres, s'emplenarà la mateixa 
sol·licitud de justificació individual expedit pel *AMPA per a les famílies. En aquest cas, 
no es desglossarà el llistat amb els llibres adquirits si no que en el seu lloc posaran 
Programa de socialització de llibres de text juntament amb l'import total gastat pel 
AMPA per a l'adquisició dels llibres. Aquesta quantitat serà repartida entre els 
participants-alumnes del Banc d'Alumnes a parts iguals.  

Aquesta solució no apareix contemplada en l'ordre però és el que es va comunicar en 
la reunió per a donar  una solució a aquestes AMPA que ja desenvolupen amb èxit un 
banc de llibres. No obstant açò, cal tenir en compte que es regularà per part de cada 
ajuntament.  



Segona fase 

Tot el relacionat amb la creació de banc de llibres, lliurament de material, cobrament 
de la segona part… es regularà en una segona ordre que previsiblement eixirà a l'abril. 
Des de la Conselleria s'ha compromès a crear una comissió de treball que explicarà 
representació els mares i pares.  

 

 IMPORTANT 

Els ajuntaments seran els encarregats de determinar els terminis per a lliurament de 
documentació, la forma de pagament i també podran requerir documentació 
complementària.  

Referent a açò, durant la reunió es va demanar a Conselleria que el procés fóra 
homogeni per a tots els municipis i també demanara als Ajuntaments que foren 
flexibles tant en els terminis com amb el lliurament i sol·licitud dels documents 
justificatius. 


