
 
SOL.LICITUD DE REDUCCIÓ DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I 
ESTADA A LA LLAR D’INFANTS 
 
SOL·LICITANT 
Nom i cognoms: 
 
DNI/ NIE 

 
Adreça: Població: 

Codi Postal: 
 

Telèfon: Correu-e: 

 
REPRESENTANT 
Nom i cognoms: 
 
DNI/NIE 

 
Adreça: Població: 

Codi Postal: 
 

Telèfon: Correu-e: 

 

SOL.LICITUD 
Que acompleixo els requisits previstos a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per a l’assistència i estada a la llar d’infants municipal i sol·licito la  reducció de 
la quota tributària per aplicació de la tarifació social. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
En tots els casos: 
□ Llibre de família amb tots els seus components 
□ Declaració d’ IRPF  del darrer exercici fiscal o autorització per a la consulta de dades a l’Agència 
Tributària 
□ Volant de convivència 
Si és procedent: 
□ Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
□ Sentència i conveni de separació o divorci 

 
Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les 
dades facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la 
sol·licitud que ha demanat. En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha 
de dirigir-se a l’ Oficina d’ Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.  

 

 
 
 
 
 
Signatura del/de la sol·licitant 
Lloret de Mar, __ de _____________ de _____   
                           
 
Il·lustríssim Sr. Alcalde- President de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar.-Tel. 972 36 18 00 Fax. 972 36 01 15.- Correu-e: oiac@lloret.cat – 
web: www.lloret.cat  
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