
PLA D’IMPULS A L’ECONOMIA

#ensensortirem     #joactuo

Avançaments reintegrables
TERMINI
· De l’1 al 30 de juny de 2020.

PER A QUI?
· Petites i mitjanes empreses gestionades per 
autònoms o autònoms per cobrir despeses ur-
gents de les quals en depengui la supervivència 
del negoci, com poden ser el lloguer del local que 
ocupa l’empresa o autònom, pagar nòmines i/o al-
tres conceptes relacionats amb l’empresa/autò-
nom i que no hagin aconseguit cap línia de fia-
nançament privat o no hagin accedit a cap línia de 
finançament públic.

REQUISITS
· Tenir reconeguda la prestació econòmica 
extraordinària per cessament de l’activitat per la 
situació l’emergència sanitària derivada del 
COVID-19, promoguda pel Gobierno de España 
segons Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per de front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19.

· Autònoms: empadronats a Ripoll.

QUANTITAT BESTRETA REINTEGRABLE
· Límit de 3.000 € i termini màxim de devolució 36 
mesos que inclouen un any de carència des de la 
signatura del contracte.

TRÀMITS (dues opcions)
· Telemàticament a través de l’apartat de tràmits i 
gestions de l’Ajuntament de Ripoll: 
Tràmits i gestions - Ajuntament de Ripoll

· Fent arribar una instància genèrica indicant 
que s’hi adjunta el model de sol·licitud normalitzat 
per “SOL·LICITUD D’AVANÇAMENT REINTE-
GRABLE - COVID19”. Caldrà adjuntar la resta 
de documentació requerida a les bases i que 
s’especifica detalladament a la sol·licitud.
· La identificació i firma per al tràmit es farà a 
través de l’idCat mòbil o certificat digital. 
web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital

· Presencialment. Exepcionalment serà presencial 
amb cita prèvia a l’Oficina Covid-19, que durant un 
temps s’utilitzarà per l’Àrea de Projecció Econòmica i 
que estarà situada a:

· Pl. Anselm Clavè núm. 10
· Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
               i dilluns de 15 a 17 h.
· Per demanar cita prèvia cal contactar amb: 
     · projeccioeconomica@ajripoll.cat (preferiblement)  
     · o trucar al 972 71 41 42

Per evitar esperes i per seguretat sanitària pre-
guem que s’utilitzi sempre que sigui possible el 
sistema telemàtic.

INFORMACIÓ, BASES i FULLS DE SOL·LICITUD
ripoll.cat/pladimpuls

web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=133
https://ripoll.cat/pladimpulsaleconomia/

