EXTRACTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE LES SUBVENCIONS PER A
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL SUBSTITUTORI

Aquesta informació és només un extracte pel que és important llegir
les bases completes de la convocatòria que es poden trobar a:
http://incaciutat.com/subvencions
Aquestes subvencions s'adrecen a les famílies que han adquirit els llibres de
text i disposen de les corresponents factures oficials.
Es demanarà cita previa a l’oficina dins els següents horaris:
SETEMBRE: de dilluns a divendres de 10,15 a 14 h a la sala Pinell del Claustre
de Sant Domingo.
OCTUBRE: pendent de confirmació
El termini de formalització de sol·licituds serà del 16 de setembre a l’11
d’octubre, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30h, prèvia cita.
No es donaran cites per telèfon ja que juntament amb la cita es lliurarà la
sol·licitud amb tota la informació necessària i l'adreça web on poder consultar
les bases íntegres de la convocatòria.
Els requisits són:
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Tots els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats al
municipi d’Inca, amb una antiguitat mínima d’un any anterior a la
sol·licitud, amb l’excepció d’aquells alumnes a qui, havent sol·licitat
només un centre públic, se’ls ha assignat un centre concertat.
Haver realitzat l’adquisició dels llibres de text o material substitutori
dintre del període comprès entre el dia 1 de juny de 2019 i l’11 d’octubre
de 2019.
Estar matriculats els alumnes a centres escolars ubicats al municipi
d’Inca.
Comprometre's a reutilitzar els llibres de text pels quals siguin
subvencionats: si el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o
l’AMIPA, compta amb programa de reutilització de llibres de text, s’hi
dipositaran en el mateix centre en acabar el curs.
Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al
mateix concepte.
Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no
trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions
públiques o a cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
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El barem per a la concessió de les beques o ajudes serà l'econòmic, és a dir la
renda de la unitat familiar. S'aplicarà la següent fórmula:
Salari mínim interprofessional de l'any anterior a la sol·licitud (2017 = 9.906,40€
anuals) multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar; aquesta
quantitat no ha de ser superior a la renda familiar, és a dir:

N.º de membres de la unitat familiar

Renda màxima

2
3
4
5
6
7
8
9

19.812,80 €
29.719,20 €
39.625,60 €
49.532,00 €
59.438,40 €
69.344,80 €
79.251,20 €
89.157,60 €

A partir del sisè membre s'aplica un increment del 50 % del salari mínim
per cada membre.
Les sol·licituds que compleixin la fórmula anterior quedaran admeses a tràmit i
les que no la compleixin quedaran excloses.
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