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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 

TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
 

  NATURALESA DE L’EXACCIÓ. 
Art. 1.- D’acord amb el que disposa l’art. 20.4 epígraf ñ) de la Llei 39/1988 de 28 

de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Lloret de Mar aprova 
l’Ordenança Fiscal per assistència i estada en les Llars d’Infants Municipals. 

  
NAIXEMENT DE L’OBLIGACIO DE CONTRIBUIR. 

Art. 2n.- L’obligació de contribuir neix amb la prestació del servei d’assistència a les 
llars d’infants municipals o amb les que l'Ajuntament hagi de contractar els serveis. 
 
PERSONES OBLIGADES AL PAGAMENT. 

Art. 3r.- Estaran obligats al pagament de les quotes per l’efectivitat d’aquesta taxa, 
els pares tutors de menors d’edat que gaudeixen de l’esmentat servei.  
 

TARIFES 
Art. 4t.- Les quotes a satisfer per assistència i estança de menors a les llars d’infants 
municipals seran les següents: 
 

Concepte Curs 2014/2015 Curs 2015/2016 
1. Drets d’inscripció. 80,00 €/any 80,00 €/any 
2. Estada i assistència. 130,00 €/mes 130,00 €/mes 
3. Servei de menjador. 6,00 €/dia 6,00 €/dia 

 
Art. 5.- 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 del 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 posseeixen 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, 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. 
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L’atorgament de la reducció en concepte d’estada i assistència implicarà 

automàticament la obtenció d’una beca pel mateix percentatge de la quota del servei 
de menjador. 

 
Art. 6.- Quant a allò no previst en  aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança 
Fiscal General. 

 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
    Les quotes pel curs 2012/2013 de l’article 4t entraran en vigor a partir de l’1 de 
gener de 2013  
 
APROVACIÓ. 
 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2014 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 
 


