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Annex 2. DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE LES CONDICIONS IMPOSADES  PER 

L’ATOGAMENT DE L’AVANÇAMENT REINTEGRABLE 

 

En/Na......................................………………….……………………………………amb 

domicili……………..........………………................…, amb DNI núm.………………..  

 

HEM COMPROMETO, a acceptar les condicions imposades per a l’atorgament de la 

subvenció següents: 

 

1. L’avançament reintegrable no tindrà cos financer pels beneficiaris.  

2. Termini màxim de devolució: l’import avançat es retornarà en el termini de 10 dies 

naturals des del moment de cobrar la prestació per desocupació. 

3. Forma de devolució: l’abonament de l’avançament atorgat al beneficiari/ària comporta 

el compromís de la devolució del mateix, que s’efectuarà en el termini de 10 dies naturals 

des del moment que cobri la prestació. El període d’ingrés d’aquests imports en via 

voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària. Si no s’integressin dins aquest període es procedirà per la via de compensació 

o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de recaptació, sense perjudici de 

les accions legals que es puguin emprendre de forma extrajudicial o davant de les 

autoritats judicials. 

4.Formalització: l’Ajuntament de Ripoll i la persona beneficiària formalitzaran un 

conveni regulador de les condicions de devolució de l’avançament reintegrable atorgat.  

5. Presentar un certificat de la titularitat del compte corrent en el moment de la 

formalització del conveni regular de les condicions de devolució de l’avançament 

reintegrable del detallat a la sol·licitud. 

6. Sotmetre’m a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, en el 

seu cas, així com qualsevol altre comprovació i control financer que puguin realitzar els 

òrgans de control competents. 

7. Presentar cada mes el document acreditatiu de l’estat de la prestació, en el cas que no 

hagi cobrar la prestació. 
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