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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. La  comissió de 
Govern podrà atorgar reduccions de les taxes regulades a la present Ordenança quan 
concorrin circumstàncies especials de caràcter econòmico-familiars. 
 

TARIFES. 
 

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

Concepte Curs 2011/2012 Curs 2012/2013 
1. Drets d’inscripció. 65,00 € / any 71,00 €/any 
2. Estada i assistència. 108,00 € / mes 114,00 €/mes 
3. Servei de menjador. 4,50 € / dia 5,60 €/dia 
 
A la tarifa d’estada i assistència s’aplicarà una bonificació del 15% per al segon i 

successius germans  
 
Art. 5.- Quant a allò no previst en  aquesta Ordenança, serà d’aplicació l'Ordenança 
Fiscal General. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 

Per al curs 2011/2012, la quota de servei de menjador per un import de 5,60 
€/dia serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2012. 
 
 
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 2012 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 
 
 


