
	
	

ORDENANÇA REGULADORA RELATIVA A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, DE 
LLIBRES DE LECTURA I QUADERNETS DE L’ENSENYAMENT 
OBLIGATORI.-  
 
 
Primer.- Objecte  
 
L’objecte de la present ordenança és regular el procediment d’atorgament de 
subvencions per part de l’Ajuntament de la Jonquera a les famílies amb nens que 
cursen ensenyament obligatori, tant de primària com de secundària.  
 
Segon.- Objecte de la subvenció́  
 
Opció A)  Cost d’adquisició́ dels llibres de text de caràcter obligatori de l’educació 
primària. S’exclou el cost dels llibres de lectura, encara que siguin obligatoris, 
diccionaris, atles i demés material didàctic complementari. 
 
Opció B) Cost d’adquisició de llibres de lectura i quaderns obligatoris de l’educació 
primària, en el cas que el centre educatiu dugui a terme un projecte de socialització de 
llibres i no sigui necessària l’adquisició de llibres de text de caràcter obligatori. 
 
Opció C) Cost de l’adquisició de l’ordinador portàtil per a les famílies amb alumnes al 
primer curs de l’ESO en el marc del programa “educat 1x1” del Departament 
d’Ensenyament. 
 
Opció D) Cost d’adquisició dels llibres de text de caràcter obligatori o de llibres de 
lectura i quaderns obligatoris per residents empadronats a la Jonquera, amb fills 
escolaritzats fora del municipi en educació primària. S’exclou el cost, encara que 
siguin obligatoris, de diccionaris, atles i demés material didàctic complementari. 
 
Tercer.- Beneficiaris  
 
Tenen la condició́ de beneficiaris de les subvencions objecte de la present ordenança 
els empadronats al municipi de la Jonquera amb fills al seu càrrec, que cursin estudis 
de caràcter obligatori, tant de primària com de secundària, que reuneixin les 
condicions següents:  
 

 Que tant els pares o pare/mare que tinguin o tingui la custòdia legal com el nen 
constin empadronats al municipi de la Jonquera des del primer dia de l’any en 
que es sol·licita la subvenció́.  

 Que el nen estigui matriculat en un curs dels d’ensenyament obligatori, primària 
o secundària en un centre públic o privat.  

 Que ni els pares ni el nen tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament de la 
Jonquera, ni amb el centre en el qual està matriculat, ni amb l’AMPA.  

 Conservar el llibres i entregar-los al centre una vegada finalitzat el curs escolar, 
en bon estat de conservació.  
 

Quart.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Els llibres adquirits que han estat objecte de subvenció es retornaran a l’equip directiu 
del centre escolar corresponent una vegada finalitzat el curs i abans del 30 de juny. 



	
	

L’incompliment de la present obligació comportarà la denegació́ de la subvenció pel 
curs següent.  
 
En tot cas, s’estableix l’obligatorietat de folrar els llibres de text objecte de subvenció́. 
El seu incompliment també́ comportarà̀ la denegació́ de la subvenció pel curs següent.  
 
Cinquè.- Sol·licituds  
 
Cada sol·licitud serà per un sol beneficiari/alumne i només es podrà optar a una de les 
opcions contemplades en l’objecte de la subvenció. 
 
Les sol·licituds es presentaran mitjançant model d’instància, dirigides a l’Alcaldia-
Presidència de l’Ajuntament. S’hi adjuntarà̀ la documentació́ següent:  
 

1. Document original o còpia compulsada relatiu a la matriculació del nen en el 
centre públic que correspongui, si aquest centre és de fora del municipi.  
En el cas que l’alumne/a es trobi matriculat en un centre del municipi, estarà 
exempt de presentar el document justificatiu de la seva matriculació, atès que 
aquest serà substituït per les llistes de matriculació́ que faciliten els mateixos 
centres de la Jonquera.  

2. Factura oficial justificativa del cost dels llibres que són subvencionables. 
Original o còpia compulsada per la Secretària de la Corporació. 
 

Sisè.- Termini de presentació́ de sol·licituds  
 
El període per sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases serà el que es 
determini a la corresponent convocatòria. 
 
La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), i també mitjançant anunci al tauler 
d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web municipal i al tauler d'anuncis de la 
corporació. 
 
Així mateix, es donarà publicitat del període de presentació de les sol·licituds de 
subvencions en el portal de la transparència municipal. 
 
Setè.- Import  
 
1.- El beneficiaris de la opció a), pel primer any l’import d’aquesta serà per un màxim 
equivalent al 80% del cost de l’objecte subvencionable. Per a anys posteriors el 
percentatge pot ésser reduït discrecionalment per l’Ajuntament si els llibres 
subvencionats l’any anterior no han estat retornats a finals de curs en bon estat, 
segons criteri de l’equip docent del centre. Un incompliment absolut del deure de 
conservació dels llibres comportarà̀ la denegació́ de la subvenció́ pel curs següent.  
 
2.- El beneficiaris de la opció b),pel primer any l’import d’aquesta serà per un màxim 
equivalent al 50% del cost de l’objecte subvencionable. Per a anys posteriors el 
percentatge pot ésser reduït discrecionalment per l’Ajuntament si els llibres 
subvencionats l’any anterior no han estat retornats a finals de curs en bon estat, 
segons criteri de l’equip docent del centre. Un incompliment absolut del deure de 
conservació dels llibres comportarà la denegació de la subvenció pel curs següent.  
 



	
	

3.- El beneficiaris de la opció c), l’import màxim de la subvenció serà de 50 €, 
condicionat a què el valor de l’adquisició de l’ordinador sigui superior al doble de l’ajut 
atorgat. 
 
4.- El beneficiaris de la opció d), l’import d’aquesta serà per un màxim equivalent al 
20% del cost de l’objecte subvencionable. 
 
L’import total màxim que es destinarà a aquests ajuts, serà la recollida, durant la 
vigència de l’ordenança, en la corresponent partida econòmica específica del 
pressupost municipal. Si el nombre de sol·licituds suposa una major quantia a la 
prevista en la partida pressupostària assignada, s’aplicarà una distribució proporcional 
entre totes les sol·licituds presentades que hi tinguin dret. 
 
Vuitè̀.- Pagament de l’import de la subvenció́  
 
L’Ajuntament de la Jonquera abonarà l’import subvencionat en el termini màxim de 30 
dies des de la data de concessió de la subvenció. 
 
 
 


