
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 

LA COMPRA DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, CURS 2022-

2023 

 

1. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per la compra de llibres de 

text i material escolar designats pel centre educatiu, pel curs 2022-2023. 

 

2. BENEFICIARIS 

 

L’ajut s’adreça a totes les famílies empadronades al municipi, amb fills/es 

matriculats en els centres educatius de Castelló d’Empúries, des de 1r de 

primària fins a 4t d’ESO (curs 2022-2023). 

 

2.1 Requisits previs: 

• Que el pare/mare/tutor/a legal que sol·licita l’ajut, estigui 

empadronat/da al municipi de Castelló d’Empúries.  

• Que el menor estigui empadronat amb la persona sol·licitant i 

matriculat en un centre educatiu del municipi. 

• Que la persona sol·licitant empadronat/da amb el/la menor estigui al 

corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries (en cas contrari, s’efectuarà la corresponent compensació 

d’ofici).  

 

3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SOL·LICITUD 

 

S’ha de presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte, 

correctament omplert i signat. Només es pot presentar una sol·licitud per 

alumne/a. S’adjunta model de sol·licitud a l’annex I.  

 

Per a la formalització de la sol·licitud s’haurà de presentar: 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Model de sol·licitud correctament omplert i registrat en el Registre 

General de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.  

- Fotocòpia del DNI/NIE o passaport del/la sol·licitant. 

- Si el/la sol·licitant de l’ajuda és el tutor/a legal de l’alumne/a, hauran 

de presentar la documentació que ho acrediti.  

- Factura, tiquet o rebut de compra dels llibres de text i/o el material 

escolar designats pel centre educatiu, pel curs 2022-2023. 

- Fitxa del creditor autentificada per l’entitat bancària corresponent 

(veure model a l’annex II). Només caldrà presentar-ho en aquells 

supòsits que sigui la primera vegada que se sol·licita o en cas que 

s’hagi modificat el número de compte bancari. 

 

En el cas que la documentació fos incorrecta o incompleta, l’Ajuntament 

reclamarà la rectificació o la informació necessàries. Si en el termini de deu 

dies hàbils l’interessat/da no fa la rectificació demanada, es considerarà que 

ha desistit en la seva petició. 

 

4. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD  

 

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de l’endemà de la 

publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i 

finalitzarà el 7 d’octubre de 2022. 

 

5. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

 

La quantia màxima de l’ajut per alumne és de 50 €. Si l’import que es justifica 

és inferior als 50 € es donarà la part justificada. Aquestes dotacions es 

financen amb càrrec a la partida pressupostària número 11.320.48013 

corresponent a “Ajuts de famílies per llibres”, del pressupost municipal 

corresponent a l’exercici 2022. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. FORMA DE PAGAMENT  

 

La tramitació del pagament de les subvencions s’iniciarà a partir de la 

presentació de tota la documentació requerida a la convocatòria i després de 

la resolució de la Junta de Govern Local.  

 

7. ÒRGANS COMPETENTS  

 

La gestió dels expedients correspon al Departament d’Ensenyament de 

l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el qual, un cop comprovat l’acompliment 

dels requisits formals de la sol·licitud, emetrà l’informe corresponent al 

departament oportú per iniciar el pagament.  

 

8. PUBLICITAT 

 

El llistat definitiu de les subvencions atorgades es farà pública mitjançant 

inserció al web municipal indicant el número de registre d’entrades i l’import 

concedit.  

 

9. DISPOSICIÓ FINAL 

 

En tot allò no previst en aquesta normativa s’aplicarà la vigent legislació 

Local. Aquestes bases entraran en vigor el dia següent de la seva publicació 

íntegra en el BOP de Girona.  

 

 

 

Salvi Güell i Bohigas 

Alcalde 

 

Castelló d’Empúries, a data de la signatura electrònica 


