
Xec nadó Ajuntament de Llaurí 
Bases públiques 

Presentació de sol·licituds del 01 de gener de 2020 al 31 de 

desembre de 2020. 

Qué és el Xec nadó Ajuntament de Llaurí ? 

Es tracta d´una prestació econòmica destinada a cobrir 

necessitats bàsiques familiars, que es transferirà a la família del 

nadó.  

El xec té un valor de 1.000€, que es justificarà de la següent 

manera: 

Mínim un 50% amb factures de comerços de Llaurí. 

La resta amb factures de comerços d´altres localitats. 

Les factures seran per l'adquisició de béns per al nadó: 

productes d'higiene, alimentació i farmàcia, roba, carrosseria i 

articles complementaris: bolquers i altres de semblant 

naturalesa. 

Qui pot sol·licitar este Xec Nadó? 

Les famílies de Llaurí, que estiguen empadronades  amb una 

antiguitat mínima d´un any i en les que s'haja produït una 

variació en la unitat familiar per naixement, acolliment o 

adopció.  

Quins són els requisits?  

1. Les famílies hauran d'estar empadronats/es i tenir la 

residència efectiva a Llaurí (en el domicili on resideixen) com 

a mínim un any ininterrompudament i immediatament 

anteriors a la sol·licitud.  

2. El/la menor s'empadrona dins de la data entre 1 de gener 

de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020. 

 



 

La data de naixement és considera com a data 

d'empadronament. 

Quina documentació s'ha d'aportar per a sol·licitar l'ajuda? 

La sol·licitud amb la declaració responsable de l´estat 

d’empadronament de la unitat familiar. 

Quan puc sol·licitar l'ajuda? 

A partir del 1 de gener de 2020 i fins el 31 de desembre de 

2020. 

On puc sol·licitar l'ajuda?  

Al registre d’entrada de l’Ajuntament de Llaurí. 

Quan sabré si en concedeixen l'ajuda? 

En el termini màxim de 15 dies hàbils des de la data d’entrada 

de la sol·licitud. 

Com empadronar al meu nadó?  

Personant-se amb el Llibre de Família al Registre d’entrada de 

l’Ajuntament de Llaurí. 

 


