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FAQ FORMULARI 

 
Preguntes Freqüents 

16/10/2020 
 

1. Què s’entén per “jove artista”? 
2. Hi ha un límit d’edat? 
3. Quins són els criteris d’avaluació d’aquest nivell? 
4. Tots els "no joves" estan automàticament exclosos? 
5. Quan comença l’elegibilitat de despeses? 
6. Cal diversos socis per presentar un projecte? 
7. Hi ha un pressupost fix assignat per projecte? 
8. Quins són els tipus de beneficiaris per a la innovació i/o agri/agro? 
9. Criteris de suport a la Innovació, l'Ensenyament Superior i la Recerca? 
10. Si l’empresa A presenta un projecte i té l’empresa B com a sòcia, la companyia 

B pot presentar també un projecte diferent amb l’empresa A com a soci? 
11. Als centres d’ensenyament superior s’hi inclouen cicles formatius de grau 

superior? O només es refereixen a centres universitaris? 
12. Hi ha estructures subjectes a l’IVA i d’altres que no. Com l’hem de representar al 

pressupost estimat? 
13. Quines són les despeses elegibles? 
14. El cofinançament ha de ser equilibrat? 
15. Es consideren productors de cinema com a artistes pel FScovid19? 
16. Es pot considerar la digitalització del "working progress" com a digitalització del 

contingut artístic? 
17. Del punt 5.2 del reglament, entenc que es tracta de fons FEDER i que per als 

laboratoris públics es pot recuperar un 65% de les despeses realitzades en el 
marc del projecte (el 35% restant de fons propis); per a les empreses, es pot 
anar fins a un 80%. Es així?  

18. En el formulari de sol·licitud, en la pàgina 9 on es detallen les despeses segons 
la seva natura, no veiem com indicar el o els beneficiaris per cada tipus de 
despesa. M'explico, no veiem a on haurem de posar el detall de subvenció 
demanada per beneficiari, per tal que a cadascun se li atribueixi, en cas de tenir 
una resposta positiva, la quantitat assignada 

19. Quan se us demana que seleccioneu quadres d’objectiu específics, la selecció 
d’una o més opcions dona el mateix resultat? 

20. Quan el sol·licitant principal és un contractista independent, es veu a si mateix 
com a representant legal i no cal justificar-ho, oi? 
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21. Al quadre "Tipus d'accions", quina de les quatre possibilitats fa referència a un 
espectacle? 
22. Es pot signar el formulari amb un certificat digital? 
23. A més de les 50 línies per definir el projecte, podem adjuntar un fitxer més complet? 
24. En el cas d'empreses o institucions, cal adjuntar la documentació corresponent 
(estatuts, actes, etc.) i el document de representació legal del representant?  
25. Són elegibles els intermitents? 
26. Cal equilibrar el pressupost entre els socis? 
27. Si la previsió difereix del pressupost real, quin tractament? 
28. Hauríem de tenir socis financers a cada territori? 
29. L’equilibri entre les aportacions financeres de cada territori és un criteri d’avaluació? 
30. Es pot modificar el pressupost estimat entre la presentació de la sol·licitud i l'inici del 
projecte? 
31. Tenint en compte que ara es reemborsen les despeses de l’Euroregió a cada soci, 
quan hauríem de poder dir quins fons es comprometran amb quins socis? Tan aviat com 
s'hagi presentat l'expedient a finals d'octubre? 
32. Els mateixos socis poden presentar diversos projectes? 
33. El finançament del govern cau en les mínimes? i això és incompatible amb 
l'Euroregió FScovid? 
34. Són vàlides les signatures electròniques? 
35. Cal especificar el personal (PDI) implicat en l'acció o només les entitats? 
36. Un dels criteris de suport és tenir "de 3 a 5 projectes recolzats"? On especificar? 
37. Tenim previst adherir-se al Parc des 3 Nations (Pirineus), però no té una forma 
jurídica pròpia i inclou territori andorrà. Com a primer pas, volem treballar només amb la 
part dels Alts Pirineus i l’Ariège com a casos pràctics, tot i que el Comitè Científic del 
Parc de les 3 Nacions participaria al projecte i, per tant, hi hauria participants andorrans. 
És possible ? 
38. La meva entitat és una plataforma que treballa per a la comercialització de 
productes. És la tecnologia de referència a adoptar a les àrees del projecte. Tot i això, 
es poden considerar com a associats o com a socis externs? És possible qualsevol de 
les dues opcions? 
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MEMO: Definició de documents a aportar / Què són les proves d’identitat? 

 

Document d'identificació del signant 

(líder) 

Còpia del document d'identitat del 

representant legal de l'estructura o 

del que actua per denúncia (amb 

prova d'aquesta delegació). 

Identificador de prova dels socis del 

projecte 

Còpia del document d'identitat del 

representant legal de la/les 

estructura/es del soci o de la persona 

que actua per denúncia (amb el 

comprovant de l'esmentada 

delegació). 

Identificació de prova de la qualitat 

del representant legal d'una persona 

jurídica 

Document que justifica la qualitat del 

representant legal de l'estructura. És a 

dir, estatuts, actes de l’oficina,  ... 

Identificació la qualitat de 

representant legal de les persones 

jurídiques dels socis 

Document que justifica la qualitat de 

l'estructura. És a dir,  estatuts, actes de 

l’oficina. 

IBAN dels socis Necessitem el IBAN de tots els socis 

perquè l’EPM pagarà la subvenció a 

cada soci. 
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Preguntes / Respostes: per tema Referit per 
número (cf sumari) 

 
 

Temes Preguntes/Respostes 
 

Innovació 

8 Quins són els tipus de beneficiaris per a la innovació i/o agri/agro? 
-  Les persones jurídiques regulades pel dret privat amb ànim de lucre (o 
no) en els camps agrícola i agroalimentari, així com les indústries 
tecnològiques en sentit ampli. 
- Les persones jurídiques regulades pel dret públic o privat del sector 
lucratiu o sense ànim de lucre en els camps de la 
investigació/desenvolupament aplicat 

 
9 Criteris de suport a la Innovació, l'Ensenyament Superior i la 
Recerca. 

Associació oberta amb: com a mínim, 1 soci per membre de l’Euroregió PM 
implicada. 
- Com a mínim, 2 empreses i un centre tecnològic, un clúster o qualsevol 
altra organització de recerca pública o privada. 
O bé, un representant de cada sector: organismes d’ensenyament superior, 
serveis a la indústria i la indústria i administració o organismes d’interès 
públic o públic. 
-   O una barreja de les dues possibilitats. 
- La possibilitat de subcontractació és possible en el marc de la 
col·laboració i pot comptar com a soci complet segons el valor afegit aportat 
al projecte. 
El projecte ha d’oferir una tecnologia innovadora ja desenvolupada i 
transferible al sector objectiu ". 
 

 

Ensenyament 
Superior 

            11 S'inclouen cursos de formació de nivell superior dins el camp 
centres d'ensenyament superior? O només es refereix a centres 
universitaris? 

Sí, en el tema de l'educació superior i la recerca s'inclouen centres de formació 
que condueixen a diplomes. 
 

Turisme 
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Medi ambient i 
Canvi climàtic 

 

17 Del punt 5.2 del reglament, entenc que es tracta de fons FEDER i que 
per als laboratoris públics es pot recuperar un 65% de les despeses 
realitzades en el marc del projecte (el 35% restant de fons propis); per 
a les empreses, es pot anar fins a un 80%. Es així?  

No és un fons FEDER. És un fons euroregional amb les nostres pròpies regles 
escrites en el reglament. Es pot anar fins el 80 i 20% de fons propis. 
 

Cultura 

1 Què s’entén per “jove artista”? 
Persona que inicia una activitat artística. 
 
 

3 Quins són els criteris d’avaluació d’aquest nivell? 
Hi ha diversos resultats esperats a la línia de cultura, com més resultats 
esperats tingui el vostre projecte, més punts tindreu, sempre que, per 
descomptat, sigueu coherents amb el projecte presentat i els objectius del 
Fonts d’ajut. 
Hi ha tres resultats esperats en la línia de cultura que s’avaluaran en la 
mateixa  
A l’apartat de cultura hi ha tres resultats esperats que s’avaluaran de la 
mateixa manera: 
Si el vostre projecte es troba dins dels 3 resultats esperats (per exemple: 3 
punts); si el vostre projecte només entra dins dels 2 resultats esperats (2 
punts); si el vostre projecte entra només en un criteri previst (1 punt). Això 
podria representar entre el 10% i el 20% de la puntuació total d'aquesta 
secció. 
  

4 S'exclouen automàticament tots els "no joves"? 
No. 
 

15 Es consideren productors de cinema artistes al FScovid19? 
Els productors de cinema poden optar al FS covid19. 
 

16 Es pot considerar la digitalització del "progrés de treball" com a 
digitalització del contingut artístic? 

Sí, es pot considerar la digitalització del working progress com la 
digitalització dels continguts artístics. La definició de la digitalització del 
contingut artístic es pot entendre en el sentit ampli del terme per donar més 
llibertat als participants. 
 

21. Al quadre "Tipus d'accions", quina de les quatre possibilitats fa 
referència a un espectacle? 

Al quadre "tipus d'accions" heu de descriure l'acció central. Si, per exemple, 
el vostre projecte és una actuació de dansa, haureu d'escriure una "actuació 
de dansa". 
 

25. Són elegibles els intermitents? 
Sí, poden ser líders i presentar-se com a grup. 
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Altres 
(pressupost...) 

 
Preguntes 

FORMULARI 

2 Hi ha un límit d’edat? 
No hi ha límit d’edat. 

 
5 Quan comença l’elegibilitat de les despeses? 

El 8 de juny del 2020 
 
6 Necessàriament heu de tenir diversos socis per presentar un 
projecte? 

. Sí, és essencial, o almenys 2 de cada regió. 
 

7 Hi ha un pressupost fix assignat per projecte? 
Per al component d’economia circular, per exemple, és de 70.000€. L’import 
de l’ajuda per projecte se situa entre els 60.000€ i els 100.000€. Els detalls 
per projecte es poden trobar a la normativa. 

 
10 Si l’empresa A presenta un projecte i té l’empresa B com a sòcia, 
la companyia B pot presentar també un projecte diferent amb 
l’empresa A com a sòcia? 

Sí. Res no impedeix que una empresa, un soci o grups de socis presentin 
diferents projectes, sigui quina sigui la seva posició al consorci (líder, soci...). 

 
12 Hi ha estructures subjectes a l'IVA i d'altres que no. 
Com l’hem de representar al pressupost estimat? 

Les estructures subjectes a l’IVA han de presentar el seu pressupost sense 
impostos/taxes i les estructures no subjectes a l’IVA, amb tots els impostos o 
taxes.  

Exemple: un projecte amb 3 socis. 
Despeses de l'associació de socis 1.200 € amb impostos/taxes 
despeses de l'associació de socis 2.150 € TTC amb impostos/taxes 
Despeses comercials del soci 3. 250 € HT sense impostos 
Despeses totals: 600 € 
 

 
13 Quines són les despeses elegibles? 

Les despeses elegibles del projecte són les despeses planificades, 
compromeses i executades pel beneficiari i que compleixen els criteris 
següents: 

                
 Les realitza el beneficiari; 
 Es realitzen durant el període d’implementació i elegibilitat del 

projecte; 
 El període d’elegibilitat de la despesa començarà la data esmentada 

en el conveni. 
 Les despeses són elegibles a partir del 8 de juny del 2020. 

 
 Les despeses s’executen en el marc del projecte i són necessàries per 

a la seva implementació; 
 Les despeses són identificables i verificables, i es registren en 

particular als comptes del beneficiari i es determinen d’acord amb les 
normes de comptabilitat aplicables del país on s’estableix el 
beneficiari, així com les pràctiques habituals del beneficiari quant a la 
comptabilitat de costos; 
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 Són raonables, justificades i respecten el principi d’una bona gestió 
financera, en particular pel que fa a una economia eficient. 
 

Llista de despeses elegibles: 
 

 Despeses de gestió administrativa (quota proporcional de les 
despeses de gestió assumides pel beneficiari necessàries per a la 
implementació del projecte: lloguers, telefonia, recursos generals) 

 Despeses de serveis externs (compres de serveis externs 
necessàries per a la implementació del projecte) 

 Despeses de viatge i allotjament (compra de serveis de missió i 
desplaçament de persones vinculades al beneficiari com a part de la 
implementació del projecte) 

 Despeses de personal (tots els elements de retribució del personal 
permanent o ocasional que participen en el projecte) 

 Despeses d'equip: (compra d'equips petits necessaris per a la 
realització del projecte, amortitzable durant la durada del projecte; 
amortització i presentació dels equips detallats al pressupost) 
 
14. El cofinançament ha de ser equilibrat? 

No és obligatori un equilibri entre socis. Tot i això, es preveu que els socis 
aportin una contribució financera raonable al pressupost del projecte. La 
contribució financera d’un soci es considera com a prova del seu compromís. 
No es pot presentar una proposta si la contribució financera d’un soci al 
pressupost és de 0€. 
  
Els sol·licitants han de garantir que els recursos necessaris per completar el 
projecte no procedeixen totalment de la subvenció EPM. 
 
El cofinançament de l'acció pot prendre la forma de: 

 Recursos propis del beneficiari, 
 Ingressos generats pel projecte, 
 Contribucions financeres de tercers així com d’altres cofinançades. 

 
18 En el formulari de sol·licitud, en la pàgina 9 on es detallen les despeses 

segons la seva natura, no veiem com indicar el o els beneficiaris per 
cada tipus de despesa. M'explico, no veiem a on haurem de posar el 
detall de subvenció demanada per beneficiari, per tal que a cadascun 
se li atribueixi, en cas de tenir una resposta positiva, la quantitat 
assignada. 
En aquesta fase no s’ha de desglossar per soci el pressupost, tan sols 
el global. Es detallarà desprès en el conveni amb vosaltres si us 
atorguem la subvenció. 

 
        19  Quan se us demana que seleccioneu quadres d’objectiu específics, 
la selecció d’una o més opcions produeix el mateix resultat? 
Com més objectius específics seleccioneu, més punts obtindreu. En altres 
paraules, el vostre projecte inclou tots els objectius que heu seleccionat. 
 

20 Quan el sol·licitant principal és un contractista independent, es veu a 
si mateix com a representant legal i no cal justificar-ho, oi?  

Precisament, l’empresari independent és el seu propi representant legal 
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     22  Es pot signar el formulari amb un certificat digital? 

Sí, és possible la signatura electrònica 
 

    23  A més de les 50 línies per definir el projecte, podem adjuntar un fitxer 
més complet? 

És possible adjuntar un document complementari al formulari. 
 
 
 
        24  En el cas d'empreses o institucions, cal que la documentació 

corresponsal (estatuts, actes, etc.) i el document del representant 
legal? 

Cal presentar la identitat del representant legal i la justificació corresponent i 
que tingui la facultat de signar (estatuts, representació, delegació, actes ...), 
així com els documents que identifiquen l’empresa i / o institució. 
 

26. Cal equilibrar el pressupost entre els socis? 
No és una obligació. El pressupost ha de representar les accions / rol de cada 
soci en el projecte. Però, de fet, és preferible un pressupost equilibrat i això 
testimonia un projecte ben preparat entre els socis. 
 

27. Si la previsió difereix del pressupost real, quin tractament? 
Dues situacions possibles: 
Si heu gastat més del previst en el pressupost estimat. L’Euroregió no pagarà 
cap suplement. Correspondrà als socis trobar el finançament necessari per 
equilibrar els seus pressupostos. 
Si heu gastat menys del que estava previst al pressupost estimat. El saldo 
de la subvenció representa una taxa del pressupost total de l’acció, si quan se 
sol·licita el saldo sembla que el projecte no ha assolit el pressupost total 
previst, el saldo de la subvenció s’ajustarà al nivell d’assoliment real despeses 
(Ex: tinc previst gastar-ne 100, tinc una subvenció assignada de 60, rebo un 
dipòsit de 36 al final del projecte; les despeses justificades arriben als 80; la 
sol·licitud de saldo de les subvencions serà de 12 per un total de 48). 
 

28. Hauríem de tenir socis financers a cada territori? 
Hi ha d’haver com a mínim 2 socis (CAT_IB / OCC_CAT / OCC_IB). Si sou 3 
socis, un per territori membre, tindreu punts addicionals. 
Si teniu socis que no financen el projecte, es consideraran cofinançadors i no 
socis. 
Tingueu en compte que només els socis amb una seu central en una de les 
tres regions podran rebre diners de l’Euroregió. 
 

29. L’equilibri entre les aportacions financeres de cada territori és un 
criteri d’avaluació? 
No. L’equilibri no és un criteri d’avaluació. D’altra banda, el jurat valorarà el 
paper que juga cada soci en relació amb les accions proposades i la seva 
participació en el projecte. 
 

30. Es pot modificar el pressupost provisional entre la presentació de la 
sol·licitud i l'inici del projecte? (Incertesa sobre els seus pressupostos del 21 
al 22) 
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Sí, es podrà modificar el pressupost estimat per ajustar-lo a la realitat i a la 
subvenció final concedida per l’Euroregió. 
 

31.  Atès que ara es reemborsen les despeses de l'Euroregió 
cada soci, quan hem de poder dir quins fons es comprometran amb quins 
socis? Tan aviat com s'hagi presentat l'expedient a finals d'octubre? 
Un cop seleccionats els projectes al novembre, se us demanarà que 
completeu el pressupost provisional amb més detall, especificant els fons que 
comprometrà cada soci. 
 
 

32. Els mateixos socis poden presentar diversos projectes? 
Sí. 
 
 
33. El finançament del govern entra dins del minimis? i això és incompatible 
amb l'Euroregió FScovid? 
La regla mínima és per a una empresa que obtingui beneficis o ingressos i 
hagi rebut fons europeus 
Si només es tracta de fons regionals, no hi haurà cap problema per a 
l’Euroregió. Es pot finançar al 100% amb fons públics. 
 
       34. Són vàlides les signatures electròniques? 
Sí 
 
      35. Cal especificar el personal (PDI) implicat en l’acció o només les 

entitats? 
No, només les entitats (socis). El personal es detallarà més endavant a la 
secció "Despeses de personal" 
 
     36. Un dels criteris de suport és tenir “3 a 5 projectes recolzats”? 

On especificar? 
Aquest és un criteri per a EPM, perquè se seleccionaran entre 3 i 5 projectes 
amb un import màxim d'entre 20.000 i 40.000 per projecte (el pressupost total 
és de 100.000) 
 
     37. Estem plantejant adherir-nos al Parc des 3 Nations (Pirineus), però no 

té una forma jurídica pròpia i inclou territori andorrà. Com a primer pas, 
volem treballar només amb la part dels Alts Pirineus i l’Arieja com a 
casos pràctics, tot i que el Comitè Científic del Parc de les 3 Nacions 
participaria al projecte i, per tant, hi hauria participants andorrans. És 
possible ? 

 
 Sí, però no com a beneficiaris: 

- L’article 3.7 del reglament estableix: "És fonamental que els 
beneficiaris del Fons de Suport estiguin domiciliats als territoris de 
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània", és a dir, a les Illes Balears, 
Catalunya i la regió d'Occitània . Aquesta clàusula també s'aplica a les 
accions i resultats esperats d'aquest fons de suport, tret que formin 
part de projectes recolzats per la Unió Europea. 
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- Així, l'article 5.1 del mateix text especifica que el projecte ha de tenir 
com a mínim 1 soci per membre implicat a l'Euroregió. 

 
Els tipus de beneficiaris elegibles són: 
• Persones jurídiques de dret privat, amb ànim de lucre o no, en els camps de 
l'agricultura i l'agroalimentació, així com en les indústries tecnològiques en el 
seu sentit ampli. 
 
• Persones jurídiques de dret públic o privat amb o sense ànim de lucre en els 
àmbits de la recerca aplicada / desenvolupament tecnològic. 
 

38. La meva entitat és una plataforma que treballa per al màrqueting de 
productes. És la tecnologia de referència a adoptar a les àrees del 
projecte. Tot i això, es poden considerar com a associats o com a socis 
externs? És possible qualsevol de les dues opcions? 

Sí, ambdues opcions són possibles respectant els criteris del punt anterior: 
l’article 5.1 del reglament indica que la possibilitat de subcontractació és 
possible en el marc de la col·laboració i que pot comptar com a soci de ple 
dret en funció del valor afegit al projecte 
 
 

 
 

 

mailto:courrier@euroregio-epm.eu

