SOL.LICITUD XEC NADÓ, PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ.

TIPUS DE SOL.LICITUD:

PER NAIXEMENT

PER ADOPCIÓ

DADES DE LA MARE, PARE BENEFICIARI
Cognoms .............................................................................................................................Nom..................................................................…
Data Naixement .............................................................................................DNI/Targeta de residencia...………………………………………..
Direcció ......................................................................................................................................Telèfon…………..……………………………
Municipi ................................................................................ Província ......................................................... CP .......................….

DADES DEL FILL/A NASCUT/DA, ACOLLIT/DA O ADOPTAT/DA

Cognoms ..............................................………………..………………………………Nom…………….……………………..
En part o adopció múltiple:
Cognoms 2n fill/a: …………………………………………………………………. Nom………………………………..

Data de Naixement………………….……………………….. ……Data d’ Inici de Convivència ...........................................…….
(Sols en cas d’ ADOPCIÓ)

DADES BANCARIES DE LA MARE/PARE BENEFICIARI/A

IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

D.C.

NÚM. DE COMPTER

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: La que figura al revers d’ esta sol·licitud

La persona sol·licitant declara trobar-se al corrent de les seues obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

La persona sol·licitant declara que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i la documentació que
l'acompanya i quedar assabentada de l'obligació de comunicar immediatament qualsevol variació dels mateixos
a l'Ajuntament de Llaurí.
En Llaurí, a ................. de ................................................................ de 20__
FIRMA DEL SOL.LICITANT

Les seves dades personals són tractats per l'Ajuntament de Llaurí. Només podran cedir-se en els casos que
preveu la llei. El titular podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'Ajuntament de
Llaurí, la qual cosa s'informa en compliment de la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE LLAURÍ

SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds, dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament
o pels procediments que marca la legislació de procediment administratiu juntament amb la següent
documentació de tota la unitat familiar.

1. Fotocòpia del D.N.I./Tarjeta de Residència en vigor d'ambdós progenitors / es.
2. Fotocòpia del llibre de família (de tots els fulls de les persones membres de la unitat familiar).
3. Volant d'empadronament de la unitat familiar, que incloga al nadó.
4. Dades bancàries de la persona sol·licitant (Fotocòpia del primer full de la cartilla del banc, on es reflecteixi el
número del compte bancari).

REQUISITS.
- Per poder ser beneficiari, cal que els progenitors estiguen empadronats en l’Ajuntament de Llaurí i tenir la
residencia efectiva a Llaurí ( en el domicili on resideixen), almenys un d’ells amb una antiguitat ininterrompuda
de 12 mesos en el moment de naixement o a l’inici de la convivència en cas d’adopció.
- El menor s’empadronarà dins de la data entre l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.
- Declaració responsable dels progenitors de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social.

JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA CONCEDIDA
Concedida i abonada l’ajuda als interessats, aquest disposarà de 6 mesos per a la seua justificació davant
l’ajuntament.
El xec nadó té un valor de 1000 € que es justificarà de la següent manera:

- Un 50% es justificarà presentant factures de comerços de Llaurí.
- La resta es podrà justificar 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.
-Els progenitors o progenitor beneficiari de l’ajuda deurà romandre empadronat i residir en el municipi almenys
1 any després de la concessió de l’ajuda.
-Els beneficiaris deuran estar al corrent de les obligacions fiscals municipals amb l’ajuntament de Llaurí, així
com amb les obligacions tributaries y de la Seguretat Social.

