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TERMINI
· Fins al 30 de setembre de 2020.

PER A QUI?
· Persones treballadores que estiguin incloses en un 
ERTO/ERO provocat per la Covid-19, que en el mo-
ment de la sol·licitud no hagin cobrat la prestació. 
Aquest avançament reintegrable té com a objecte que 
les persones que no tenen cap recurs econòmic dis-
posin de liquiditat davant les dificultats de subsistència 
econòmica pel retard en el pagament dels subsidis.

REQUISITS
· Estar empadronat a Ripoll.
· Haver transcorregut com a mínim un mes des de la 
presentació de l’ERTO/ERO.
· Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
· Els conceptes subvencionables seran per a despe-
ses urgents que hagi d’assumir la persona (lloguers, 
despeses alimentació, i en general totes les despeses 
necessàries per a la supervivència diària).
· L’avançament atorgat comporta el compromís de la 
devolució del mateix, que s’efectuarà en el termini de 
10 dies naturals des del moment en què es cobri la 
prestació per desocupació.

LÍMIT DE QUANTITAT DE L’AVANÇAMENT 
· En cas de suspensió del contracte i que no hagi co-
brat la prestació: màxim 3.000 € (1.000 €/mes).
· En el cas de reducció de jornada: import proporcio-
nal al percentatge de reducció de jornada.

TRÀMITS (dues opcions)

· Telemàticament a través de l’apartat de tràmits 
i gestions de l’Ajuntament de Ripoll, mitjantçant 
identificació i firma a través de l’idCat mòbil o 
certificat digital: 

Fent arribar una instància genèrica indicant 
que s’hi adjunta el model de sol·licitud normalit-
zat per “SOL·LICITUD D'AVANÇAMENT RE-
INTEGRABLE AFECTATS ERTO/ERO - CO-
VID19”. Caldrà adjuntar la resta de documen-
tació requerida a les bases i que s’especifica 
detalladament a la sol·licitud.

· Presencialment. Exepcionalment serà presen-
cial amb cita prèvia a l’Oficina Covid-19, que 
durant un temps utilitzarà 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 
· Per demanar cita prèvia cal contactar amb: 
     · projeccioeconomica@ajripoll.cat
     · o trucar al 872 096 367

Per evitar esperes i per seguretat sanitària 
preguem que s’utilitzi sempre que sigui pos-
sible el sistema telemàtic.

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

PLA D’IMPULS A L’ECONOMIA
Avançament reintegrable afectats ERTO/ERO


