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BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ I/O REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI DURANT EL CURS 
2016-2017. 
 
 
Article 1.- Objecte i finalitats de la convocatòria 
 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament per part de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès d'ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres de text i/o material didàctic 
complementari per al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització en 
els ensenyaments d'educació primària durant el curs 2016-2017. 
 
S'entén per "Projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o de material 
didàctic complementari" aquells que faciliten a l'alumnat llibres de text i material didàctic 
complementari de diferents àrees, matèries i assignatures establertes per als diferents 
nivells educatius, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec. 
 
Els centres es podran acollir exclusivament a una de les dues modalitats d'ajuts següents 
(la seleció d'una d'elles comporta el desestiment de la sol.licitud de l'altra modalitat):  
 
Modalitat A) 
 
Llibres de text per a la seva socialització i/o reutilització. 
 
S'entén per llibres de text: aquell material imprès que determina el centre, de caràcter 
durador, amb la finalitat que l'alumnat el faci servir i que desenvolupi, atenent les 
orientacions metodològiques i els criteris d'avaluació corresponents, els continguts 
establerts pels diferents currrículums vigents en les àrees, matèries o assignatures i les 
cicles o cursos de què es tracti (funció bàsica pel desenvolupament del currículum). 
 
El centre s'haurà de comprometre a l'adquisició de llibres de text per a la seva 
socialitzacio i/o reutilització durant el curs 2016-17 de forma simultània en tots els nivells 
i grups d'educació primària del centre. 
 
Modalitat B)   
 
Material didàctic complementari per a la seva socialització i/o reutilització.  
 
S'entén per material didàctic complementari: aquell material imprès o no, que determina 
el centre, amb una funció de desenvolupament del currículum com ara diccionaris, 
lectures, revistes, fitxes, quaderns, atles, materials audiovisuals, làmines i cartells, 
fotografies, transparències, mapes, jocs i material divers, fotocòpies, llàpissos, colors, 
retoladors, folis, cartolines, regles, compassos, calculadores, i d'altre material similar 
amb una vida mitjana inferior a un any i/o de preu inferior a 150,00 euros. 
 
El centre s'haurà de comprometre a l'adquisició de material didàctic complementari  
durant el curs 2016-17 de forma simultània en tots els nivells i grups d'educació primària 
del centre. 
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Les finalitats i objectius de l'atorgament d'aquests ajuts són els següents: 
 
 

• Contribuir a la igualtat en les condicions d'escolarització de tot l'alumnat. 
 

• Afavorir l'equitat en el sistema educatiu sostingut amb fons públics. 
 

• Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic 
complementari. 

 
• Potenciar i donar suport als projectes de socialització de llibres de text i material 

didàctic complementari que duguin a terme els centres educatius. 
 

• Col·laborar amb la tasca docent dels centres educatius. 
 

• Donar suport a l'escolarització per a l'èxit educatiu. 
 

• Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat 
educativa. 

 
• Afavorir l'adquisició de noves eines, instruments i materials didàctics que 

afavoreixin la renovació pedagògica. 
 

• Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú. 
 

• Promoure la cultura del reciclatge i de l'ús racional i reutilitació dels recursos. 
 

• Educar per al consum racional i sostenible, i per a l'estalvi ecològic i econòmic. 
 

• Fomentar la cooperació entre l'alumnat, les famílies i el professorat. 
 
 
 
Article 2.- Import de la convocatòria 
 
Els imports que es destinaran a aquests ajuts estan condicionats a la disponibilitat 
pressupostària prevista, éssent la despesa màxima de 134.074,55 euros, a càrrec de la 
partida 2016.531.323.48001 del pressupost municipal de l'exercici del 2016, per a totes 
dues modalitats:  
 
 
 
Article 3.- Marc normatiu 
 
L'atorgament per part de l'Ajuntament de Barberà del Vallès d'aquests ajuts econòmics, 
es regirà per aquestes bases reguladores i a nivell general pel següent marc normatiu: 
 
- Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, publicada en el BOE núm.: 
276 de 18 novembre. 
 
- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions aprovat pel Reial 
Decret 887/2006. 
 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de d'obres, activitats i 
serveis dels ens Locals. 
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- Llei 27//2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local. 
 
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya. 
 
- Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 
 
- Instrucció 1/2014 de la secretària general, relativa a la gestió econòmica dels centres 
educatius públics del Departament d'ensenyament. 
 
- Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2016-2018 aprovat 
pel Ple de data 27 d'abril de 2016. 
 
- Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
 
 
 
Article 4.- Sol·licitants i requisits 
 
Podran sol·licitar els ajuts econòmics objecte d'aquesta convocatòria les escoles del 
municipi de Barberà del Vallès que compleixin els següents requisits: 
 
- Que es comprometin a mantenir o implantar alguna modalitat de 
socialització/reutilització de llibres de text i/o material didàctic complementari durant el 
curs 2016-2017. 
 
- Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i 
l'Ajuntament i de les obligacions davant la Hisenda pública i la Seguretat Social. 
 
- No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la 
subvenció. 
 
- Estar al corrent del pagament d'obligacions de reintegrament i justificació de 
subvencions anteriorment atorgades per l'Ajuntament. 
 
 
 
Article 5. Criteris obligatoris per acollir-se a la concessió dels ajuts   
 
 
En el cas d'acollir-se a la Modalitat A)  
 
Llibres de text per a la seva socialització i/o reutilització: 
 
 
5.1 Existència d'un projecte de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o material 
didàctic complementari aprovat pel Consell escolar de centre amb les següents 
característiques: 
 
5.1.1 El projecte s'ha d'iniciar el 2016-17 i tenir un compromís de continuïtat mínima de 
4 cursos escolars (curs 2017-18, 2018-19 i 2019-20). 
 
5.1.2 El centre s'ha de comprometre a adquirir i socialitzar durant el curs 2016-17la 
totalitat de lllibres de text a utilitzar per tot l'alumnat d'educació primària (1r, 2n i 3r 
cicle). S'exeptuen d'aquesta obligació els quaderns de treball que comporten un ús 
d'escriptura que impossibilita la seva reutilització. 
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5.1.3 El centre s'ha de comprometre a destinar els diners obtinguts per la subvenció a 
reduir  del preu que haurien de pagar les famílies per l'aquisició dels  llibres de text a 
socialitzar i/o reutilitzar aplicant una reducció no inferior a l'import resultant del càlcul 
realitzat en base al que s'estableix a l'apartat 8.1 d'aquestes bases. 
 
 
En el cas d'acollir-se a la Modalitat B )  
 
Material didàctic complementari per a la seva socialització i/o reutilització 
 
 
5.2 Existència d'un projecte de socialització de material didàctc complementari  aprovat 
pel Consell escolar de centre amb les següents característiques: 
 
5.2.1 El projecte ha de tenir un compromís de continuïtat mínima de 4 cursos escolars 
(curs 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20).  
 
5.2.2 El centre s'ha de comprometre a adquirir i socialitzar durant el curs 2016-17 la 
totalitat de material didáctic a utilitzar per tot l'alumnat d'educació primària  (1r, 2n i 3r 
cicle).  
 
5.2.3 El centre s'ha de comprometre a destinar els diners obtinguts per la subvenció a 
reduir  del preu que haurien de pagar les famílies per l'aquisició de material didàctic a 
socialitzar i/o reutilitzar seguint els següents criteris:  
 
a) Aplicar una reducció no inferior a l'import resultant del càlcul realitzat en base al que 
s'estableix a l'apartat 8.2.1 d'aquestes bases a les famílies amb fills i  filles amb 
necessitats educatives específiques derivades de raons socioeconòmiques o socioculturals 
que requereixin una atenció educativa específica (en funció del que estableix l'article 18 
del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de 
l'alumnat als  centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics) i que disposessin 
durant el curs 2015-16 d'una resolució motivada en aquest sentit del  director/a dels 
Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.   
 
b) Aplicar una reducció no inferior a l'import resultant del càlcul realitzat en base al que 
s'estableix a l'apartat 8.2.2 d'aquestes bases a les famílies que durant el curs 2015-16, 
van rebre per part dels Serveis socials municipals un ajut per situació de necessitat que 
impedia fer front a la despesa destinada a l'adquisició de material  i/o llibres de text 
(articles 12 i 13 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter 
econòmic). 
 
c) Aplicar una reducció no inferior a l'import resultant del càlcul realitzat en base al que 
s'estableix a l'apartat 8.2.3 d'aquestes bases a la resta de famílies. 
  
 
Tant en el cas de sol.licitar la modalitat A) com la modalitat B):  
 
 
5.3 Presentació d'una sol·licitud d'ajut aprovada en Consell escolar de centre.  
 
5.4 Existència o creació d'una comissió de seguiment i gestió del projecte, 
nomenada pel Consell escolar de centre i formada com a mínim per: 
 

• La presidència del consell escolar, o la persona en qui delegui, que actuarà com a 
presidenta.  

• La secretariària dels centre educatiu, que actuarà com a secretària. 
• Una persona del claustre de professorat. 
• Dos pares o mares d'alumnat, de les quals com a mínim una serà membre de 

l'AMPA/AFA. 
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Article 6.- Procediment i termini de sol·licitud 
 
Per a la sol·licitud de l'ajut econòmic els centres sol·licitants hauran de lliurar al registre 
general de l'Ajuntament de Barberà del Vallès la documentació següent: 
 
- Instància individualitzada signada per la direcció del centre, adreçada a l'Il·lma. Sra 
Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en la qual es farà constar el 
nom del projecte per al qual se sol·licita l'ajut (Veure annex 1: Model d'instància de 
sol·licitud curs 2016-2017). 
 
- Projecte detallat de socialització i/o reutilització de llibres de text o de material didàctic 
complementari, en el qual ha de constar com a mínim: els objectius, procediments, 
calendaris d'aplicació, nivells educatius i nombre total d'alumnat que hi participa. 
 
- Relació prevista de llibres de text o material didàctic complementari que s'adquirirà 
amb l'ajut rebut. 
 
- Pressupost aproximat de la despesa prevista. 
 
- Declaració signada per la secretaria del centre educatiu, amb el vist i plau de la 
direcció, en la qual consti que el projecte de socialització i/o reutilització de llibres de text 
o de material didàctic complementari està aprovat al Consell escolar de centre, i que el 
projecte es desenvoluparà durant un mínim de 4 cursos escolars i afectarà a la totalitat 
d'alumnat de 1r a 6è  (Veure annex 2: Model de declaració sobre l'aprovació del projecte 
en el Consell escolar de centre). 
 
- Relació de les persones integrants de la comissió de seguiment i gestió del projecte 
aprovada pel Consell escolar de centre. 
 
- Dades bancàries certificades per l’entitat bancària on s’haurà de realitzar el pagament 
de l'ajut atorgat llevat el supòsit que ja hagi estat presentat a l'Administració Municipal i 
sempre que no hagi experimentat cap modificació (Veure annex 3: Sol·licitud d’alta o 
modificació de dades bancàries per als creditors). 
 
- Certificat de la secretaria del centre amb el vist i plau de la direcció, en el qual consti 
(Veure annex 4: Model de certificat sobre l'alumnat beneficiari del projecte):  
 

*El número total  d'alumnat que es beneficiarà directament del projecte, indicant 
els nivells i grups. 
 
I, en el cas d'acollir-se a la modalitat B) Material didàctic complementari per a 
la seva socialització i/o reutilització: 
 
*El número d'alumnat sobre el total que durant el curs 2015-16, va rebre per part 
dels Serveis socials municipals un ajut per situació de necessitat que impedia fer 
front a la despesa destinada a l'adquisició de material  i/o llibres de text (articles 
12 i 13 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter 
econòmic). 
 
*El numero d'alumnat sobre el total amb necessitats educatives específiques 
derivades de raons socioeconòmiques o socioculturals que requereixin una atenció 
educativa específica (en funció del que estableix l'article 18 del Decret 75/2007, 
de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics) i que disposessin durant 
el curs 2015-16 d'una resolució motivada en aquest sentit del director/a dels 
Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.   
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L'Ajuntament podrà comprovar la veracitat de les dades aportades demanant informe als 
Serveis socials municipals o la Direcció dels Serveis Territorials del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
El termini de presentació de sol·licituds d’ajut econòmic finalitzarà transcorreguts 60 
dies naturals des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial 
corresponent. Aquesta publicació s'efectuarà per part de la base de dades nacional de 
subvencions, administrada per la intervenció general de l'administració de l'estat. 
 
Per tal de fer efectius els principis de publicitat i concurrència, l'Ajuntament de Barberà 
del Vallès informarà a través de la seva pàgina web dels diferents tràmits i 
comunicacions efectuades a la Base de Dades Nacional de Subvencions i de la data de 
publicació de la convocatòria en el diari oficial corresponent.  
 
 
 
Article 7.- Valoració de les sol·licituds i procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels ajuts previstos en aquestes bases es tramitarà en règim 
de concurrència competitiva. S'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria aprovada per  la 
Junta de Govern Local, que serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
d'acord amb el que s'estableix en l'article 20.8 i 23 del text consolidat de  la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
En funció del que s'estableix a l'article 22 de text consolidat de  la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, la proposta de concessió de subvencions  es 
formularà a l'Òrgan concedent per un Òrgan col·legiat a través de l'Òrgan instructor.  
 
En aquest sentit s'entèn per:  
 
Òrgan concedent: La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 
Orgàn col·legiat que formularà la proposta: Serà nomenat per la Junta de Govern Local 
en el moment d'aprovació de les Bases reguladores i tindrà la següent composició: 
 

• Presidència:  Regidor o regidora delegada en l'àmbit competencial d'educació i 
formació continuada. 

 
• Vocals: La intervenció municipal, el/la Cap de l'àrea de serveis personals, el/la 

cap d'educació, un/a tècnic/a d'educació, el/la representant de les direccions dels 
centres educatius de primària en el Consell municipal d'educació, el/la 
representant de les AMPA/AFA de primària del Consell municipal d'educació. 

 
• Actuarà com a secretari/a de l'Òrgan col·legiat, el secretari municipal o un/a 

funcionari/a de l'Àrea de Serveis Personals en qui delegui.  
 
Òrgan instructor: Secció municipal d'educació de l'Àrea de serveis personals.  
 
L'organ instructor realitzarà d'ofici les actuacions que estimi oportunes per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en base a les quals s'ha de 
formular la proposta de resolució. En aquest sentit,  podrà sol·licitar informes de 
diferents tècnics/es responsables de gestió de projectes de l'Àrea de Serveis Personals, 
que hauran de ser lliurats a l'Òrgan instructor en el termini de 10 dies des de la seva 
petició.  
 
Una vegada estudiats i avaluats cada un dels programes presentats, la seva adequació 
als objectius de les bases i el compliment dels criteris obligatoris, l'Òrgan instructor 
elaborarà una proposta de subvenció en la qual s'especificarà clarament: 
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• Els ajuts proposats, indicant  l’import valorat i  el percentatge de subvenció. 
 

• La forma de justificació de les despeses per part del centre educatiu i la forma de 
pagament de l'ajut.  

 
 
La quantitat econòmica total atorgada en concepte d'ajut no podrà excedir el límit del 
100% del pressupost total de despeses del projecte subvencionat. 
 
Les avaluacions i propostes formulades per l'òrgan instructor seran consultades i 
sotmeses a un informe per part de l'Òrgan col·legiat.  
 
Les propostes de resolució provisionals, que hagin estat informades favorablement per 
l'Òrgan col·legiat, seran comunicades als centres sol·licitants per part de l'Òrgan 
instructor, per tal que, en el termini màxim de 10 dies, puguin presentar al·legacions.    
 
Una vegada examinades les al·legacions, l'Òrgan instructor formularà la proposta de 
resolució definitiva, que es notificarà als centres interessats.  
 
La resolució de l'expedient correspondrà a la Junta de Govern Local, en base a la 
proposta de resolució presentada per l'Òrgan instructor.  
 
Un cop els projectes es posin en marxa, l'Òrgan instructor concretarà el seguiment 
oportú. 
 
 
 
Article 8.- Criteris per al càlcul de l'import dels ajuts 
 
Per al càlcul de la proposta de l'import dels ajuts l'Òrgan instructor seguirà el següent 
procediment: 
 
8.1. En primer lloc es valoraran les sol·licituds dels centres educatius que s'acullin a la 
modalitat A) Projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text, en funció dels 
següents criteris i ordre: 
 
8.1.1 Del total de l'import màxim de la convocatòria que s'estableix a l'article 2 
d'aquestes bases es destinarà la quantitat de 120,00 euros multiplicada per tot l'alumnat 
dels centres que s'acullen a la modalitat A) i que es beneficiarà del projecte de 
socialització i/o reutilització de llibres de text. En cas que la quatitat destinada superi el 
total de l'import establert com a màxim en l'aplicació pressupostària prevista es reduiria 
proporcionalment la  quantia fins assegurar que  no es supera l'import màxim establert a 
la convocatòria. 
 
  
8.2. En segon lloc es valoraran les sol·licituds dels centres educatius que s'acullin a la 
modalitat B) Projectes de socialització i/o reutilització de material didàctic 
complementari, en funció dels següents criteris i ordre: 
 
8.2.1 Del total de l'import restant de la convocatòria que s'estableix a l'article 2 
d'aquestes bases, una vegada descomptats els ajuts de l'apartat 8.1, es destinarà la 
quantitat de 50,00 euros multiplicada pel total d'alumnat amb necessitats educatives 
específiques derivades de raons socioeconòmiques o socioculturals que requereixin una 
atenció educativa específica (en funció del que estableix l'article 18 del Decret 75/2007, 
de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en 
els ensenyaments sufragats amb fons públics) i que disposessin durant el curs 2015-16 
d'una resolució motivada en aquest sentit del director/a dels Serveis Territorials del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat. En cas que la quantitat destinada superi 
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el total de l'import restant, es reduiria proporcionalment la quantia fins assegurar que no 
es supera aquest import.  
 
8.2.2 Del total de l'import restant de la convocatòria que s'estableix a l'article 2 
d'aquestes bases, una vegada descomptats els ajuts de l'apartat 8.2.1, es destinarà la 
quantitat de 45,00 euros multiplicats pel total d'alumnat que durant el curs 2015-16 va 
rebre per part dels Serveis socials  municipal un ajut per situació de necessitat que 
impedia fer front a la despesa destinada a l'adquisició de material  i/o llibres de text 
(articles 12 i 13 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter 
econòmic). En cas que la quantitat destinada superi el total de l'import restant, es 
reduiria proporcionalment la quantia fins assegurar que no es supera aquest import. 
 
8.2.3 L'import restant, una vegada descomptats els ajuts dels apartats 8.2.1 i 8.2.2, serà 
dividit per la resta de l'alumnat del centre. En el cas que l'import resultant d'aquesta 
divisió sigui superior a 40,00 euros, s'utilitzarà aquesta quantitat com a límit màxim per 
al càlcul de l'ajut.  
 
 
 
Article 9.- Obligacions dels centres beneficiaris 
 
9.1 Qualsevol ajut concedit per l'Ajuntament de Barberà, portarà implícita la condició que 
en tota la documentació i propaganda escrita,  gràfica  o audiovisual de les activitats 
objecte del conveni, es consigni la llegenda "activitat en conveni amb l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès" i el logotip corresponent. 
 
9.2 L'adquisició dels llibres de text i/o material didàctic complementari s'haurà d'haver 
realitzat abans del dia 31 de desembre del mateix any de la concessió de l'ajut. 
 
9.3 Els ajuts s’hauran de destinar a cobrir les despeses dels projectes pels quals han 
estat concedits.  
 
 
 
Article10.- Forma i termini de justificació 
 
Els ajuts econòmics concedits s'entendran fixats com a percentatge del pressupost 
aprovat i no ampliables; per la qual cosa, si les depeses d’execució final del projecte són 
superiors al pressupost aprovat, l'ajut es mantindrà en la quantitat inicial i, si fos inferior, 
es reduirà proporcionalment. 
 
Un cop realitzat el projecte motiu de l'ajut, s'haurà de presentar: 
 
- Memòria descriptiva sobre el desenvolupament del projecte. La qualitat del projecte i 
del seu desenvolupament serà  tinguda  en compte  en  les  concessions   de subvenció  
dels propers anys. En la memòria haurà de constar: descripció de les activitats dutes a 
terme, els objectius aconseguits, i el nombre d'alumnat finalment beneficiari amb 
especificació del sexe i dels nivells i grups. En el cas que hi hagin canvis en les activitats 
respecte al projecte presentat a la sol·licitud de subvenció caldrà especificar-los. 

 
Amb la memòria s’haurà d’adjuntar un exemplar de la documentació i propaganda 
escrita. 
 
 
- Justificació econòmica: 
 

• Certificat de la secretaria del centre, amb el vist i plau de la direcció, en el qual es 
faci constar que (Veure annex 5: Model de certificat de justificació de l'ajut): 
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 a) L'ajut econòmic rebut s'ha destinat de forma exclusiva a cobrir les despeses 
 generades per la realització del projecte de socialització i/o reutilització de llibres 
 de text o material didàctic complementari presentat. 
 
 b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l'actuació no ha superat el 
 100% del seu cost. 
 
 c) Es desglossi per a cada una de les factures utilitzades per a la justificació de la 
 subvenció les següents dades: núm. factura, data, nom de l’empresa 
 proveïdora/beneficiària, NIF/CIF, descripció de la factura i import. 
 
 d) Els ajuts rebuts per l'ajuntament s'han destinat a reduir el preu que haurien 
 d'haver pagat les famílies per l'adquisició de llibres de text/material didàctic 
 complementari durant el curs 2016-17 en una quantitat no inferior a l'import 
 resultant de la subvenció rebuda. 
 

• Factures originals de les despeses efectuades, per un import no inferior a l'ajut 
rebut el concepte de les quals tindrà que correspondre a l'objecte e les modalitats 
subvencionades. Aquestes factures seran fotocopiades amb compulsa per part de 
l’Administració Municipal, segellades amb la indicació que han estat utilitzades per 
a la justificació de l'ajut i retornades al centre educatiu. 

 
• Totes les factures presentades per la justificació hauran de seguir les normes que 

es determinen en el RD 1619/2012 de 30 de novembre que aprova el reglament 
que regula les obligacions de facturació. 

 
• El centre podrà participar en altres convocatòries d'ajuts per a la mateixa finalitat 

que convoquin altres administracions públiques o ens públics o privats. En el cas 
que el total d'ajuts obtinguts per part del centre educatiu per al finançament 
d’aquest mateix projecte superi el 100% del seu cost, la quantia subvencionada  
per l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’ajustarà d’ofici a la baixa. 

 
• En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total de l'ajut atorgat, la 

quantitat de l'ajut s’ajustarà d’ofici a l’import de les despeses documentalment 
justificades. 

 
• Les factures relatives a les despeses efectuades pels centres beneficiaris hauran 

d’estar datades entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2016.  
 
 
 
Article 11.- Pagament de l'ajut 
 
En funció del que estableix l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, de forma general, el 100% del pagament de la subvenció atorgada es farà 
efectiu una vegada lliurats per part de l'escola la memòria i els documents de la 
justificació econòmica, que caldrà que sigui informada de forma favorable pels serveis 
tècnics i la intervenció municipal. 
 
En el cas de projectes per a l’execució dels quals sigui necessari un finançament avançat 
de l’import de la subvenció per fer efectiu el projecte, el centre podrà sol·licitar un 
avançament de la quantitat atorgada en les següents condicions: 
 
- La sol·licitud la realitzarà la direcció de l'escola a través d’un escrit dirigit a l’alcaldia del 
municipi (Veure annex 6: Model d’instància de sol·licitud de pagament anticipat de la 
subvenció). 
 
- La sol·licitud especificarà el percentatge sol·licitat a avançar sobre el total de l’import de 
l'ajut sol.licitat, que, en cap cas, podrà ser superior al 70%. 
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- La sol·licitud del pagament anticipat incorporarà una declaració en la qual s’afirmi que 
el centre educatiu no es troba en cap de les situacions que estableix l’article 34, punts 4 i 
5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'incompatibilitat per 
rebre pagaments anticipats. 
 
- La sol·licitud del pagament anticipat incorporarà una declaració de coneixement de 
l’article 37 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que indica que 
en cas de ser necessari fer un reintegrament de l'ajut, serà procedent a més del 
reintegrament de les quantitats percebudes, l’exigència de l’interés de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la 
procedència del reintegrament. 
 
- El pagament de la diferència entre els pagaments anticipats i el total de l’import 
concedit es farà efectiu una vegada lliurats per part del centre la memòria i la justificació 
econòmica, que caldrà que siguin informades de forma favorable pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament.  
 
 
 
Article 12. Invalidesa, reintegrament i modificació de les subvencions 
 
 
12.1 Invalidesa de la resolució de concessió 
 
La resolució de concessió de subvencions pot ser nul·la si concorre alguna de les 
circumstàncies que estableix el règim normatiu vigent per la qual cosa l’Òrgan concedent 
de l’Ajuntament ha de procedir a la revisió d’ofici. 
 
La declaració administrativa o judicial de nul·litat o anul·labilitat comporta l’obligació de  
l’entitat o persona beneficiària de tornar les quantitats percebudes. 
 
 
12.2 Modificació de subvencions 
 
L’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i, en tot 
cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes d’altres administracions públiques pot 
donar lloc a la modificació de la resolució d’atorgament. 
 
Si la modificació de la concessió té lloc posteriorment al lliurament dels imports 
concedits, és procedent aplicar el règim corresponent al reintegrament de subvencions. 
 
 
12.3 Causes de reintegrament 
 
A banda dels supòsits previstos en l´apartat 11.1, també és procedent el reintegrament 
de les quantitats percebudes en els casos següents: 
 

a) Quan, en relació al cost real del projecte, la subvenció atorgada representi un 
percentatge o quantitat que supera el màxim establert a les bases específiques. 

 
b) Quan el centre beneficiari no justifiqui la subvenció atorgada en el termini 

legalment establert. L’Ajuntament iniciarà un expedient de reintegrament i exigirà 
al centre beneficiari l’interès de demora corresponent, calculat des de la data del 
pagament de la bestreta de la subvenció fins a la data de la resolució del 
procediment, en els casos enumerats a l’article 37.1 de la LGS, així com en 
aquells que, si s’escau, expressament s’estableixin en les corresponents bases 
específiques. 
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c) Quan s’ha lliurat a compte un import superior al que correspon, per haver 
concorregut qualsevol causa que el modifiqui. L’excés rebut ha de ser retornat de 
conformitat amb aquesta base. 

 
d) En els casos en que l’import de la subvenció sigui d’una quantia tal que, 

aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, és procedent el 
reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat, així com l’exigència 
de l’interès de demora corresponent. 

 
 
12.4 Prescripció 
 
El dret de l’Ajuntament a reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu al cap de 4 anys 
i es computa, en cada cas: 
 
- Des del moment en que va vèncer el termini per  presentar la justificació per part del 

centre beneficiari. 
- Des del moment de la concessió de la subvenció, en els casos que s’hagi concedit en 

consideració a la concurrència d’una determinada situació en el centre beneficiari que 
no requereix altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret 
de la situació esmentada prèviament a la concessió. 

- Des del moment en que venç el termini en el qual s’hagin de complir o mantenir per 
part del centre determinades condicions o obligacions establertes. 

 
Aquesta prescripció podrà ser interrompuda per les causes que determina l’article 39.3 
de la LGS. 
 
 
12.5 Procediment de reintegrament 
 
El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals 
sobre procediments administratius contingudes en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
 
El procediment de reintegrament s’inicia d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent, 
bé per iniciativa pròpia o bé com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans, per denúncia o a conseqüència de l’informe de control financer emès per 
la Intervenció. 
 
En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas i en la forma i el moment 
adequats, el dret d’audiència del centre interessat. 
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és 
de 12 mesos, des de la data de l’acord d’iniciació, sens perjudici de les possibilitats 
generals d’ampliació o suspensió que preveu la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
 
El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa produeix la 
caducitat   del  procediment,   sens  perjudici   de  continuar  les  actuacions   fins  al   
seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions 
realitzades fins a l’acabament del termini esmentat. 
 
Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via 
administrativa. 
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13.- Disposicions finals 
 
En tot allò que no estigui previst en aquestes Bases Específiques, serà aplicable el que 
estableixen el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, Llei General de 
subvencions, publicada en el BOE nº 276 de 18 novembre i el Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, la Llei 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas i la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
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ANNEX 1. MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS DE 
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ I/O 
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL COMPLEMENTARI DURANT 
EL CURS 2016-2017. 
 
_______________________________________, amb DNI núm.__________________, 
com a director/directora de l’escola ______________________________, amb NIF núm. 
______________, ubicada al carrer _____________________________, núm. ____, CP 
________. 
 
DECLARO QUE: 
 
a) Que en el Consell escolar de centre de data__________________, es va acordar 
acollir-se a la convocatòria de BASES DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE 
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ I/O 
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL COMPLEMENTARI DURANT 
EL CURS 2016-2017. 
 
b) Que l'escola no es troba en cap de les circumstàncies que impossibiliten ser 
beneficiària de l'ajut segons allò que es preveu en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions 
 
 
PER LA QUAL COSA SOL·LICITO: 
 
Acollir-me a la convocatòria d’ajuts econòmics de suport al desenvolupament de 
projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o material didàctic 
complementari durant el curs 2016-2017 en una de les següents modalitats: 
 

 A) Projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text. 
 

 B) Projectes de socialització i/o reutilització de material didàctic complementari. 
 
 
ADJUNTO LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: 
 

 Projecte de socialització i/o reutilització de llibres de text o de material didàctic 
complementari, detallat en funció d'allò que s'estableix a les bases de la convocatòria. 
 

 Relació prevista de llibres de text o material didàctic complementari que s'adquirirà 
amb l'ajut rebut. 
 

 Pressupost aproximat de la despesa prevista. 
 

 Declaració sobre l'aprovació del projecte en el Consell escolar de centre. 
 

 Sol·licitud d'alta o modificació de dades bancàries per als creditors. 
 

 Certificat sobre l'alumnat beneficiari del projecte. 
 

 Instància de sol·licitud de pagament anticipat de la subvenció. 
 

 
Barberà del Vallès, _____ de/d' _________________ de _____ 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ SOBRE L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 
SOCIALITZACIÓ I/O REUTILITZACIÓ EN EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE. 
 
 
 
___________________________________, amb el DNI ____________, com a 
secretari/secretària de l’Associació de l'escola __________________________. 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que en data _________ el Consell escolar de centre va aprovar el projecte de 
socialització i/o reutilitació de la modalitat  
 
A)  llibres de text  
 
B)  material didàctic complementari  
 
per al curs 2016-2017 i que aquest projecte es desenvoluparà durant un mínim de quatre 
cursos escolars. 
 
 
 
I per a què així consti als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vistiplau de la 
direcció del centre. 
 
 
Vist i plau 
 
 
 
 
 
 
Director/Directora   Secretari/Secretària 
 
 
 
 
 
 
Barberà del Vallès, a ____ de/d' ________________ de _____ 
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ANNEX 3 
 

 
SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES 

BANCÀRIES PER ALS CREDITORS 
 
 
 

I. Dades de creditor 

Nom de l'escola: 

NIF: Domicili: 

Telèfon:  Població:  CP: 
 
 

II. Alta o modificació de dades bancàries 

Denominació de l’entitat bancària: 

Domicili de l’oficina: 
Codi compte client 
(CCC) Codi entitat Oficina DC Número de compte o llibreta 

                          
 
 

III.Diligència de conformitat del/la titular del compte corrent o llibreta d’estalvi  
 
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes 
 
Data: 
 
 
                                                                                                            Signatura 
 
 

IV.Diligència a cumplimentar per l’entitat financera (és imprescindible 
d’emplenar) 
 
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura 
és l’autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat 
 
 
 
 
               El director/La directora                                                           Segell 
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ANNEX 4. MODEL DE CERTIFICAT SOBRE L'ALUMNAT QUE ES BENEFICIARÀ DEL 
PROJECTE 
 
 
 
___________________________________, amb el DNI ____________, com a 
secretari/secretària de l'escola __________________________. 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
* Que el nombre total d'alumnat que es beneficiarà del nostre projecte de socialització 
i/o reutilització de llibres de text i/o material complementari és _______________: 
 
 
De 1r: ____   De 3r: ___   De 5è: ___ 
De 2n: ____   De 4t: ___   De 6è: ___ 
 
 
I, en el cas d'acollir-se a la modalitat B) Projectes de socialització i/o reutilització de 
material didàctic complementari: 
 
* Que el número d'alumnat sobre el total anterior amb necessitats educatives 
específiques derivades de raons socioeconòmiques o socioculturals que requereixin una 
atenció educativa específica (en funció del que estableix l'article 18 del Decret 75/2007, 
de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en 
els ensenyaments sufragats amb fons públics) i que disposaven durant el curs 2015-16 
d'una resolució motivada en aquest sentit del director/a dels Serveis Territorials del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat, és de _______.  
 
* Que el número d'alumnat sobre el total anterior, que durant el curs 2015-16, va rebre 
per part dels Serveis socials municipals un ajut per situació de necessitat que impedia fer 
front a la despesa destinada a l'adquisició de material i/o llibres de text (articles 12 i 13 
de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic), és de 
_______.  
 
L'Ajuntament podrà comprovar la veracitat de les dades aportades demanant informe als 
Serveis socials municipals o la Direcció dels Serveis Territorials del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
I per a què així consti als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vistiplau de la 
direcció del centre. 
 
 
Vist i plau 
 
 
 
 
 
Director/Directora   Secretari/Secretària 
 
 
 
 
 
Barberà del Vallès, a ____ de/d' ________________ de _____ 
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ANNEX 5. MODEL DE CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
 

Escola:  
 NIF de l'escola:  
 Projecte: 
 
Modalitat A)  Projecte de socialització i/o reutilització de llibres de text 
 
Modalitat B)  Projecte de socialització i/o reutilització de material didàctic 
complementari 
 
___________________________________________, com a Secretari/Secretària de 
l'escola ______________, en relació amb l’actuació referida més amunt 

 
CERTIFICO: 
1. Que l’Escola _______________________________________ ha realitzat el projecte objecte 
de l'ajut econòmic rebut i que aquest ajut s'ha destinat íntegrament a cobrir les despeses 
generades per la realització del projecte de socialització i/o reutilització de llibres de 
text/material, que es recullen en la següent relació de despeses. 
2. Que els ajuts rebuts s'han destinat a reduir el preu de les quotes que hauríen d'haver pagat 
les famílies per l'adquisició  de llibres de text/material durant el curs 2016-17 en una quantitat 
no inferior a l'import resultant de la subvenció rebuda.  
3. Que la quantia de l’aportació efectuada per l'Ajuntament de Barberà del Vallès, conjuntament 
amb les altres fonts específiques de finançament de l’actuació, no supera el cost total de la 
mateixa. 
4. Que aquesta escola té arxivats i a disposició de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el present certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 
5. Que les activitats descrites en el projecte presentat per part de l'escola __________ 
__________, s'han realitzat en els termes especificats. 

  

Núm. 
Factura 

Data 
factura 

Nom empresa 
proveïdora/ 
entitat 
beneficiària 

NIF/CIF 
empresa 
proveïdora/ 
Entitat 
beneficiària 

Descripció de la factura 
Import 
justificat 
(EUR) 

      

      

      

      

      

      

TOTAL EUR  

 , a   de   de  20  
 

 
 
 
 
 

(segell de l'escola) Vist i plau,  
El director/ La directora 

El Secretari/ La Secretària  
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ANNEX 6. MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD  DE PAGAMENT ANTICIPAT DE 
LA SUBVENCIÓ.  
 
 
_______________________________________, amb DNI núm.__________________, 
com a director/directora de l’escola ______________________________, amb NIF núm. 
______________, ubicada al carrer _____________________________, núm. ____, CP 
________. 
 
 
EXPOSO: 
 

a) Que per a l’execució del Projecte de socialització i/o reutilització que realitzarem a 
la nostra escola i per al qual hem sol·licitat acollir-nos a la convocatòria de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès d’ajuts econòmics de suport al 
desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o 
material didàctic complementari per al curs 2016-2017, és del tot necessari  un 
pagament anticipat de la subvenció pels següents motius:  

 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
   

 
b) Que l’escola no es troba en cap de les situacions que estableix l’article 34, punts 4 

i 5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de 
incompatibilitat per rebre pagaments anticipats. 

 
c) Que l'escola és coneixedora de l’article 37 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, que indica que en cas de ser necessari fer un 
reintegrament de la subvenció, serà procedent a més del reintegrament de les 
quantitats percebudes, l’exigència de l’interés de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència 
del reintegrament.  

 
 
 
PER LA QUAL COSA SOL·LICITO 
 
 
Un pagament anticipat del ____% (en cap cas superior al 70%) de la quantitat finalment 
atorgada en la subvenció.  
 
 
 
A __________________________, _______ de _______________ de _______ 
 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
 
 


