
juliol i agost

lloret DE MAR

Servei ofert per a nens i nenes de Lloret de Mar.
Nascuts l’any 2014 (P3) fins nascuts l’any 2006 (6è PRI)



•   Horari 
De dilluns a divendres: ½ jornada: de 9 a 13 h
Dissabtes: Matins: de 9 a 13 h
Servei de menjador: de 13 a 16 h (de dilluns a divendres)

Escola Pere Torrent Escola Àngels Alemany

De dilluns a divendres: 
 Jornada completa: de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
 ½ jornada: matins: de 9 a 13 h o tardes: de 16 a 19 h
Dissabtes: Matins: de 9 a 13 h
Servei de menjador: de 13 a 16 h (de dilluns a divendres)

Escola Pompeu Fabra

•   Informació addicional

•   Bonificacions

Per la no assistència al Casal d’Estiu es podrà sol·licitar la devolució mitjançant 
una instància presentada a l’OIAC (Plaça de la Vila, 1, baixos Ajuntament) dins els 
terminis establerts.
Terminis per sol·licitar la devolució del Casal d’estiu:
Casal d’estiu del mes de juliol – fins al 30 de juny de 2018
Casal d’estiu del mes d’agost –  fins al 31 de juliol de 2018 
Important: No s’acceptarà cap inscripció incompleta i/o que no vagi 
acompanyada de la documentació obligatòria.

Reduccions de la quota per aplicació d’una tarificació social 
Els percentatges de reducció i límits de renda de la unitat familiar d’acord amb la 
definició de l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques són els que l’expressen en el següent quadre:

Bonificació Nivell de Renda

75% <150% del salari mínim interprofessional

50% < 200% del salari mínim interprofessional 

25% < 300% del salari mínim interprofessional

0% Resta

Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la 
unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No 
s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels 
residents posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de reducció els interessats hauran 
d’adreçar la seva sol·licitud durant el període de matriculació a l’OIAC, 
autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa l’Agència 
Tributària, i es resoldrà per la Junta de Govern d’acord amb la petició formulada. 

•  Inscripcions presencials

Termini: del 24 de maig a l’1 de juny de 2018
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
Lloc: OIAC.  Plaça de la Vila, 1 (baixos Ajuntament)
Documentació obligatòria que cal portar 
amb la fitxa d’inscripció: 
1 Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/nena
1 Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare o tutor legal 
(ha de correspondre amb qui signi la sol·licitud)

PLACES LIMITADES

•  Inscripcions On Line

www.lloret.cat/TRÀMITS EN LÍNIA/INSCRIPCIONS A ACTIVITATS
Certificat Digital (IDCAT, FNMT) o Sistema VALid
Termini: Juliol, del 14 de maig al 23 de maig de 2018
 Agost, del 14 de maig al 23 de maig de 2018
Documentació obligatòria que cal portar 
el primer dia de casal: 
Fitxa d’inscripció emplenada
1 Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/nena
1 Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare o tutor legal 
(ha de correspondre amb qui signi la sol·licitud)

PLACES LIMITADES

Es pagarà en efectiu o targeta bancària a l’OIAC
en el moment de fer la inscripció.
Jornada completa:  130 €/mes 
½ jornada:  92 €/mes 
Reducció:  15% per al segon i successius germans

•   Preus

Termini d’inscripció i pagament: 
18 i 19 de juny de 2018.
Escoles Pere Torrent, Pompeu Fabra i Àngels Alemany
(on hagi inscrit al nen/a)

Horari: de 9 a 11 h

•   Inscripcions servei de menjador 

novetat!novetat!




