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L'1 de desembre es va detectar oficialment el primer cas de Covid-19 a la ciutat xinesa 
de Wuhan, a la província de Hubei, a la Xina central. El 30 de gener, totes les províncies 
de la Xina es van veure afectades, al mateix temps que l'epidèmia es propagava a la 
resta d'Àsia. 
 
Es tracta d'una epidèmia de pneumònia de tipus viral i d'etiologia desconeguda. Aquest 
virus és diferent del SARS-CoV, que va provocar l'epidèmia de SARS en el 2003, i del 
MERS-CoV, responsable d'una epidèmia a l'Orient Mitjà en el 2012. El 10 de març de 
2020, tots els països de la Unió Europea estaven afectats. 
 
El 23 d'abril s'havien confirmat 2.588.068 casos, 1.009.762 a Europa, i 182.808 morts, 

108.223 a Europa (font: ECDC). 

Davant d’aquesta crisi, tots els Estats s'han mobilitzat per tractar de donar-hi una 

resposta sanitària, social i econòmica. Aquest esdeveniment és sobretot una tragèdia 

en termes de salut pública i ha sacsejat tots els sistemes. A l'espera de tractaments 

eficaços i vacunes preventives, i amb la finalitat de contenir la propagació del virus i 

permetre que els serveis sanitaris tractin els casos més greus en la mesura que sigui 

possible, per primera vegada en el món fora d'un període de guerra, milions de persones 

arreu s'han vist confinades, amb estrictes restriccions de moviments segons el país. 

Aquestes mesures han tingut i tindran conseqüències socials i econòmiques d'una 

magnitud sense precedents. 

A nivell del territori de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM), cada membre 

proporciona als ciutadans, empreses, investigadors i estudiants una resposta adequada, 

tant conjuntural com estructural. 

Aquesta malaltia afecta tots els països, en particular els europeus, sense distinció, per 

la qual cosa, més que mai, la resposta ha de ser també solidària, unitària i compartida. 

Tal com s'ha anat fent des de fa més de 16 anys en matèria de cooperació, el Govern 
de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Regió d'Occitània volen actuar 
conjuntament i recolzar-se en l'EPM per llançar un fons de suport Covid-19 amb un 
import total de 700.000 euros provinent dels fons propis de l’Euroregió desprès entre 
altres de la reordenació dels crèdits del pla d’acció 2020 sobre els temes compartits en 
els seus àmbits de competència, amb la finalitat d'imaginar i desenvolupar les eines, 
els mitjans i les condicions que ens permetin protegir-nos d'esdeveniments d'aquesta 
magnitud, avui i demà. 
 

Aquest és el propòsit del reglament d'aquest fons de suport. 
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Atès el Reglament europeu núm. 1302/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 
de desembre de 2013, sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) 
referent a l'aclariment, la simplificació i la millora de la creació i el funcionament d'aquest 
tipus d'agrupacions, 
 
Atesos la Convenció i els Estatuts de l'AECT Pirineus Mediterrània, signats el 18 de 
juny de 2009, modificats, 
 
Atès el Decret del Prefecte de la Regió Midi-Pyrénées, amb data 25 d'agost de 2009, 
referent a la creació de l'AECT Pirineus Mediterrània, 
 
Atès el Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió Europea, de 18 de desembre de 
2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del tractat sobre el funcionament de la 
Unió Europea en matèria d’ajudes de mínimis - DOUE 24/12/2013, L 352/1, 
 
Atès el Reglament general d’exempció per categoria núm. 615/2014, 
 
Atès el Codi general de les comunitats territorials, en particular els articles L 1511-1 i 
següents, L1611- 4 i L4221-1 i següents, 
 
Atesa la Llei núm. 2000-321, de 12 d'abril de 2000, sobre els drets de la ciutadania en 
les seves relacions amb les administracions i, en particular, l’article 10, 
 
Atès el decret núm. 2001-495, de 6 de juny de 2001, d'aplicació de l'article 10 de la llei 
núm. 2000-321, de 12 d'abril de 2000, referent a la transparència financera de les 
ajudes, 
 
 
Es proposa el reglament del fons de suport euroregional Covid-19 descrit a 
continuació. 
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1 Objectiu 
 

D'acord amb el marc regulador, les competències i els mitjans de l'EPM, l'objectiu 

general d'aquest fons de suport Covid-19 (esmentat com a FS Covid-19) és contribuir a 

proporcionar una resposta compartida a escala euroregional a les conseqüències 

conjunturals provocades a curt termini per aquesta crisi i, sobretot, als reptes 

estructurals que suposa, per premunir-se’n a mig termini. 

El FS Covid-19 ha de permetre, doncs, donar suport a potencials actors que hi puguin 

respondre i satisfer d'aquesta manera les necessitats més urgents de l’EPM. 

Aquest objectiu general es desglossa en objectius específics, en funció de la temàtica 

tractada: 

 

Temàtica Objectius específics 

Innovació 1 Innovació al servei d’una Euroregió autosuficient en matèria 
agroalimentària. 

Educació 

superior 
2 Universitats euroregionals que permetin la inclusió dels estudiants davant 
els reptes de l’educació a distància. 

Turisme 3 L'Euroregió: “ una destinació segura, sana i resilient". 

Medi ambient 

& 

Canvi climàtic 

4 Avançar cap a una autèntica economia circular als tres territoris de 

l'Euroregió, en particular en l’àmbit del reciclatge i aprofitament dels 

recursos tèxtils. 

5 Promoure una sortida a la crisi socioeconòmica generada per la Covid-

19 cap a la sostenibilitat i la resiliència. 

Cultura 
6 Donar suport als joves creadors en la producció cultural del futur i 

promoure la digitalització dels continguts artístics. 
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2 Resultats esperats i distribució del fons de suport 
 

Davant dels plans ja desplegats a escala europea, nacional i òbviament regional per part 

dels membres de l’EPM, els resultats esperats han d’aportar un valor afegit, en el sentit 

que han de ser precisos, concrets, i també mesurables, tant qualitativament com 

quantitativament, mitjançant indicadors prèviament definits. 

Objectius específics (OE) Resultats esperats Indicadors 
Tipus de 

suport 
Pressupost 

assignat 

1 Innovació al servei d’una 

Euroregió autosuficient en 

matèria agroalimentària. 

1.1 Projectes innovadors de l’àmbit 
agroalimentari que tinguin 
impacte en les cadenes de 
valor de producció i distribució. 
 
 
 
 
 

 
1.2 Projectes de foment de la 

connexió d’entitats del 
ecosistema del sector 
agroalimentari innovador de la 
Euroregió. 

-1 a 3 projectes de 
cooperació recolzats. 

 
-1 a 3 noves tecnologies 
aplicades al sector agrícola / 
agroalimentari. 

 
-10 agents del sector 
agrícola / agroalimentari  i / 
o centres tecnològics / de 
recerca mobilitzats. 

 
 
-50 empreses i / o start ups.  
 

Estructural. 

Pressupost total: 
200.000 €. 
 
Pressupost dedicat al 
resultat 1.1: 190.000 €.   
 
L'ajuda pels projectes 
seleccionats serà de 
entre 60.000 € a 
100.000 € com a 
màxim". 
 
 
Pressupost dedicat al 
resultat 1.2: 10.000 €. 
 

2 Universitats euroregionals 

que permetin la inclusió dels 

estudiants davant els reptes 

de l’educació a distància. 

2.1 Millorar la resiliència dels 

estudiants i de les universitats 

davant de crisis sistèmiques com la 

Covid-19. 

2.2 Inclusió i igualtat dels estudiants 

euroregionals davant de les noves 

formes d’educació a distància. 

 

2.3 Contribuir al desenvolupament 

d’una enginyeria educativa a 

distància de qualitat per a tots els 

centres d’educació superior de 

l’Euroregió. 

-Nombre d’estudiants 

beneficiaris. 

-Nombre de centres 

d’educació superior 

implicats. 

-Nombre d'eines pilot o 

proves específiques 

desenvolupades. 

-Nombre de col·laboracions 

interuniversitàries. 

Conjuntural i 

estructural. 

Pressupost total: 
100.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ajuda pels projectes 
seleccionats serà de 
entre 20 000 € a  
40 000 € per projecte 
com a màxim.   
 

3 L'Euroregió: " una 

destinació segura, sana i 

resilient". 

3.1 Reaccionar davant la crisi de la 
Covid-19, projectant les bones 
pràctiques : 
 
- Identificar i impulsar 3 projectes 

pilot.  

-Elaborar una guia de bones 

pràctiques d’adaptació. 

3.2 Reunir experts euroregionals en 

l’àmbit turístic (economistes, 

sociòlegs, científics) i definir una 

estratègia per a un turisme segur 

davant de futures crisis sanitàries. 

3 projectes pilot 
subvencionats, un per 
territori. 
 
3 esdeveniments 

euroregionals. 

1 guia de bones pràctiques. 

 
Territori pilot a nivell europeu 
per a Necstour 

 
Un llibre blanc sobre el 
turisme euroregional post-
covid. 

Estructural. 

Pressupost total: 
100.000 € 
 
Pressupost pel objectiu  
3.1 : 60.000 € amb 
20.000 € màxim per 
cada projecte pilot. 
 
 
 
 
Pressupost pel objectiu  
3.2 : 40.000 €. 
 
 

4 Avançar cap a una 

autèntica economia circular 

als tres territoris de 

l'Euroregió, en particular en 

l’àmbit del reciclatge i 

4.1. Promoure un projecte de 

reciclatge i reutilització de residus, 

especialment roba (sector tèxtil). 

 

1 projecte subvencionat 

realitzat per 3 entitats del 

tercer sector, una per cada 

territori. 
Estructural. 

Pressupost total pel 
projecte seleccionat : 
70.000 €. 
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l'aprofitament dels recursos 

tèxtils. 

4.2. Donar suport a les mesures 

d’emergència per als agents de 

l’ESS amb dificultats. 

Transferència de 

coneixement. 

Diagnòstic dels nínxols 

laborals potencials en 

l’economia circular. 

5 Promoure una sortida de la 

crisi socioeconòmica 

generada per la Covid-19 cap 

a la sostenibilitat i la 

resiliència. 

5.1  Identificar sectors i ecosistemes 

amb més potencial per avançar cap 

a la sostenibilitat i la resiliència 

social, econòmica i ambiental. 

5.2  Identificar els sectors i els 
ecosistemes que tenen més impacte 
ambiental i de més necessària 
reconversió. 

 
5.3 Identificar mesures que puguin 

contribuir a una major sostenibilitat i 

resiliència o que hagin afavorit 

sectors prioritaris. 

5.4 Detectar oportunitats per 

condicionar les mesures d’ajuda, 

finançament i suport a compromisos 

concrets per canviar cap a la 

sostenibilitat per part dels 

beneficiaris. 

5.5 Detectar les necessitats 

principals dels sectors prioritaris i 

oportunitats d’incentivar-los. 

Nombre de sectors i clústers 

prioritaris identificats. 

Nombre de mesures 

identificades que són 

positives. 

Nombre de propostes i 

oportunitats detectades per 

avançar cap a una major 

sostenibilitat i resiliència. 

Estructural 

Pressupost total: 
30.000 €. 
 
 
 
 
Coneixement previ dels 

principals sectors 

econòmics de 

l'Euroregió. 

 

Coneixements previs 

en el camp de les 

polítiques de transició 

ecològica, transició 

energètica i 

sostenibilitat. 

 

 

 

6 Donar suport als joves 

creadors en la producció 

cultural del futur i promoure 

la digitalització dels 

continguts artístics. 

6.1 Fomentar la projecció dels 

artistes joves. 

6.2 Contribuir a la digitalització dels 

continguts artístics. 

6.3 Promoure les noves expressions 

artístiques sorgides com a resposta 

a la situació derivada de la crisi 

sanitària. 

30 joves creadors o artistes. 

9 produccions difoses a 

escala euroregional. Conjuntural i 

estructural. 

 

Pressupost total: 
200.000 €. 
 
Cada projecte podrà 
rebre com a màxim fins 
a 20.000 €. 
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3 Disposicions generals 
 

3.1 Principis 

 

Aquest reglament pretén ser un mètode simplificat de convocatòries multisectorials 

d’expressions d’interès, i convoca projectes, o fins i tot convocacions a licitacions si cal 

(quan el tipus d’acció és una prestació de serveis) i, d'acord amb els mètodes de 

publicitat i atribució, objectius i resultats esperats, es desglossen per temes. 

Les comissions sectorials del EPM constitueixen els òrgans de selecció dels beneficiaris 

del fons de suport, i la presidenta, l’òrgan decisori. 

 

3.2 Suport financer 
 

El suport financer es concreta en una subvenció assignada al beneficiari del fons o la 

compra d’un servei, si l’acció recau en aquesta naturalesa. El pressupost total 

representa una contractació autoritzada per valor de set-cents mil euros (700.000 €). Els 

crèdits de pagament vinculats a aquesta despesa queden registrats en el pressupost 

per a l'exercici de 2020 i posteriors en cas de romanents, i de modificació de l'autoritat 

de contractació. 

Aquest suport financer es desglossa per temàtiques, de la següent manera: 

Temàtica 
Tipus de suport: conjuntural / 

estructural 
Partida del FS Covid-19 

assignada a la temàtica 

1 Innovació Estructural 200.000 € 

2 Educació superior Conjuntural i estructural 100.000 € 

3 Turisme Estructural 100.000 € 

4 Medi ambient i  

Canvi climàtic 

Conjuntural i estructural 70.000 € 

Estructural 30.000 € 

5 Cultura Conjuntural i estructural 200.000 € 

TOTAL 700.000 € 
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3.3 Durada 
 

Els candidats a  alguna de les ajudes que preveu el Fons de suport Covid-19 podran 

enviar una sol·licitud entre el 8 de juny i el 31 d’octubre de 2020. 

L’EPM revisarà periòdicament el nivell i l’ús fet del FS Covid-19. Així mateix es reserva 

el dret a modificar-ne la durada i les condicions del present reglament  15 dies abans de 

l'acabament del termini, com a molt tard. 

La durada de les accions i els projectes seleccionats no podrà  superar en cap cas els 

divuit mesos. 

Els beneficiaris de les accions i els projectes seleccionats han de sol·licitar l’ajut el 31 

de desembre de 2022, com a molt tard. 

 

3.4 Sol·licitud de l’ajut 
 

Per sol·licitar l’ajut cal omplir el formulari adjunt,  signar-lo i enviar-lo amb els documents 

sol·licitats a la següent adreça, en llengua francesa o catalana : courrier@euroregio-

epm.eu 

 

3.5 Documentació a aportar 
 

Els elements justificatius que s'han d'aportar es detallen en el formulari de sol·licitud. 

Són necessaris perquè l'EPM pugui comprovar, de forma molt senzilla: 

- La identitat del candidat (soci principal si és un projecte amb diversos socis) 

- La identitat dels socis del projecte, si s’escau 

- La seva qualitat de representant legal d’una persona jurídica 

- La seva qualitat de representant legal de les persones jurídiques sòcies del 

projecte, si s’escau 

- La identitat de la persona jurídica sol·licitant, així com de les persones jurídiques 

sòcies del projecte, si s’escau 

- Un document bancari que acrediti l’IBAN de cada soci beneficiari 

 

3.6  Gestió de les ajudes  
 

Cal recordar que l’ajuda proporcionada en el marc d’aquest fons ha de formar part 

imprescindiblement d’una dimensió de valor afegida euroregional que respongui als 

reptes compartits per cada membre de l’EPM. En aquest sentit, les accions i els 

mailto:courrier@euroregio-epm.eu
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projectes seleccionats han de tenir els seus efectes en els tres territoris EPM i estar 

proposats prioritàriament però no exclusivament per tres socis (un per territori de l’’EPM) 

en un evident enfocament de cooperació euroregional. 

La programació de les reunions de les comissions celebrades en jurat de premi serà 

objecte d’un calendari publicat per l’EPM com a molt tard un mes després del llançament 

del fons. 

Els criteris de suport per a cada tipus d’acció es detallen a l’article 5.1. 

La concessió de l'ajuda es farà en cinc etapes: 

1 Enviament de la sol·licitud el 31 d’octubre 2020 el més tard. 

2 Recepció de la sol·licitud 15 dies à recepció el més tard. 

3 Anunci al candidat de l'examen de la seva sol·licitud. 

4 Estudi d'elegibilitat de la sol·licitud i de compliment dels criteris segons el 

nombre de sol·licituds el 31 de desembre el més tard. 

5 Notificació d'admissió, ajornament o denegació de la sol·licitud dos mesos 

desprès de la seva estudi. 

6 Pagament del fons de suport total o parcial segons la decisió un mes desprès 

de la notificació de l’ajuda el mes tard. 

Tenint en compte els criteris, en funció dels objectius específics i dels resultats esperats, 

cada comitè sectorial de l'EPM convocat en jurat seleccionarà per unanimitat els 

beneficiaris del Fons de suport i l'import de l'ajut que se'ls assignarà.  

L’Euroregió es reserva el dret de no seleccionar cap sol·licitud si no compleix els 

objectius i els resultats esperats, sense que cap sol·licitant pugui reclamar cap prejudici. 

Cada jurat té la possibilitat de negociar de forma justa i transparent amb qualsevol 

sol·licitant per completar o especificar els procediments d’actuació i els resultats 

esperats. 

La decisió d’atribució del Fons i les seves condicions es materialitza mitjançant un decret 

o un conveni signat per la presidenta en favor de cada beneficiari desprès d’una 

deliberació de l’assemblea general.  

 

3.7 Residència dels beneficiaris 
 

És imprescindible que els beneficiaris del Fons de suport estiguin domiciliats als territoris 

de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 

La noció de "territoris", a l'Euroregió Pirineus Mediterrània, fa referència a l'àmbit 

geogràfic de competència (NUTS 2) dels seus membres,  , és a dir, les Illes Balears, 

Catalunya i la regió d'Occitània. 
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Aquesta clàusula també s’aplica a les accions i resultats esperats d’aquest Fons de 

suport, tret que aquests formin part de projectes recolzats per la Unió Europea. 

 

4 Modificació de la normativa 
 

L’EPM avaluarà de forma periòdica el nivell i les modalitats d’ús del fons, i es reserva el 

dret a modificar les seves normes per decisió de la seva presidenta o del seu 

representant. 

 

5 Disposicions especials 
 

5.1 Tipus de beneficiaris elegibles i criteris de suport 
 

Segons els objectius específics i els resultats esperats per a cada temàtica, el tipus de 

beneficiaris i els criteris d’adjudicació poden variar, com es pot veure a la taula següent. 

Objectius específics (OE) Resultats esperats Tipus d’accions 
Tipus de beneficiaris 

elegibles 
Criteris de suport 

1 Innovació al servei d’una 

Euroregió autosuficient en 

matèria agroalimentària. 

1.1 Projectes innovadors de 
l’àmbit agroalimentari que 
tinguin impacte en les 
cadenes de valor de 
producció i distribució. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Projectes de foment de la 

connexió d’entitats del 
ecosistema del sector 
agroalimentari innovador 
de la Euroregió. 

Projecte de 
cooperació en 
transferència de 
tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esdeveniment 
professional. 

Persones jurídiques de 
dret privat, amb o sense 
ànim de lucre, en els 
camps agrícola i 
agroalimentari, com també 
de les indústries 
tecnològiques en el sentit 
ampli. 
 
Les persones jurídiques 
de dret públic o privat amb 
o sense ànim de lucre en 
els camps de la recerca 
aplicada / 
desenvolupament 
tecnològic. 

Com a mínim 1 soci per membre 
implicat de la Euroregió. 
 
Participació oberta amb: 
- com a mínim 2 empreses i un 
centre tecnològic, un clúster o 
qualsevol altra organització de re-
cerca pública o privada, 
- O un representant de cada 
sector: entitats d’ensenyament 
superior, indústria/servei a 
l’industria i administració o 
organismes públics o d'interès 
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 de proposar una 
tecnologia innovant ja 
desenvolupada i transferible al 
sector identificat. 
 

2 Universitats 

euroregionals que 

permetin la inclusió dels 

estudiants davant els 

reptes de l’educació a 

distància. 

2.1 Millorar la resiliència dels 

estudiants i de les universitats 

davant de crisis sistèmiques 

com la Covid-19. 

2.2 Inclusió i igualtat dels 

estudiants euroregionals davant 

de les noves formes d’educació 

a distància. 

- Estudis i diagnòstic 

 Implementació d’un 

pilot (mòdul 

d’aprenentatge a 

distància, eina o 

tecnologia 

específica). 

 

Qualsevol centre 

d’educació superior públic 

o privat (universitats i 

centres de recerca 

universitaris, escoles 

d’enginyeria, etc.) 

 

- Prioritat en l'adjudicació si són 

tres entitats, una per cada territori 

de l'Euroregió 

- Almenys 2 territoris de l’EPM 

implicats 

- De 3 a 5 projectes recolzats 

- Es podrà subcontractar tasques 

a centres de recerca o empreses 

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado
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2.3 Contribuir al 

desenvolupament d’una 

enginyeria educativa a distància 

de qualitat per a tots els centres 

d’educació superior de 

l’Euroregió. 

fins a un màxim del 30% del 

pressupost. 

- Es valoraran especialment 

elements innovadors i com 

s’implicarà als estudiants en el 

projecte. 

3 L'Euroregió: " una 

destinació segura, sana i 

resilient" 

3.1 Impulsar 3 projectes pilot.  

Elaborar una guia de bones 

pràctiques d’adaptació. 

3.2 Reunir experts euroregionals 

en l’àmbit turístic (economistes, 

sociòlegs, científics) i definir una 

estratègia per a un turisme 

segur davant de futures crisis 

sanitàries. 

 

-Promoció i 

recolzament als 

projectes pilot. 

- Estudis diagnòstics 

(think-tank / bones 

pràctiques) 

- Esdeveniments 

euroregionals. 

Un llibre blanc sobre 
el turisme 
euroregional post-
covid. 

Persones jurídiques 

privades amb ànim de 

lucre i persones jurídiques 

de dret públic o privat 

sense ànim de lucre, en 

l’àmbit del turisme i de la 

recerca aplicada  a aquest 

sector. 

- Com a mínim un soci per cada 

membre de l'EPM en els membres 

del grup d’experts. 

-1 projecte pilot per territori. 

- Entre 1 i 3 projectes pilot 

seleccionats.  

- 1 projecte d'estudi diagnòstic. 

 

4 Avançar cap a una 

autèntica economia 

circular als tres territoris 

de l'Euroregió, en 

particular en l’àmbit del 

reciclatge i l'aprofitament 

dels recursos tèxtils. 

4.1 Projecte d’inserció social 

vinculat a l’economia circular 

(reciclatge tèxtil). 

4.2. Donar suport a les mesures 

d’emergència per als agents de 

l’ESS amb dificultats. 

- Promoció de 

projectes pilot que 

permetin l’intercanvi 

d’experiències 

Persones jurídiques 

privades amb ànim de 

lucre i persones jurídiques 

de dret públic o privat 

sense ànim de lucre en 

l’àmbit de la economia 

social i solidaria i del 

reciclatge 

Com a mínim un soci per cada 

membre de l'EPM. 

D’un a tres projectes amb suport. 

5 Promoure una sortida de 

la crisi socioeconòmica 

generada per la Covid-19 

cap a la sostenibilitat i la 

resiliència 

5.1  Identificar sectors i 

ecosistemes amb més potencial 

per avançar cap a la 

sostenibilitat i la resiliència 

social, econòmica i ambiental. 

5.2  Identificar els sectors i els 
ecosistemes que tenen més 
impacte ambiental i de més 
necessària reconversió. 

 
5.3 Identificar mesures que 

puguin contribuir a una major 

sostenibilitat i resiliència o que 

hagin afavorit sectors prioritaris. 

5.4 Detectar oportunitats per 

condicionar les mesures d’ajuda, 

finançament i suport a 

compromisos concrets per 

canviar cap a la sostenibilitat per 

part dels beneficiaris. 

5.5 Detectar les necessitats 

principals dels sectors prioritaris 

i oportunitats d’incentivar-los.  

Diagnòstic i estudi 

estratègica. 

Persones jurídiques de 

dret públic o privat sense 

ànim de lucre .  

Com a mínim un soci per cada 

membre de l'EPM en el consorci. 

Sector ben definit, comú als tres 

territoris EPM (exemple: litoral, 

platges, rius, boscos, etc.). 

6 Donar suport als joves 

creadors en la producció 

cultural del futur i 

promoure la digitalització 

dels continguts artístics 

6.1 Fomentar la projecció dels 

artistes joves. 

6.2 Contribuir a la digitalització 

dels continguts artístics. 

6.3 Promoure les noves 

expressions artístiques sorgides 

com a resposta a la situació 

derivada de la crisi sanitària. 

Projectes culturals 

de tots els àmbits de 

la cultura. 

Persones físiques i 

jurídiques de dret privat, 

amb o sense ànim de 

lucre, en l'àmbit cultural 

(estudiants, associacions, 

fundacions, empreses, 

treballadors autònoms, 

etc.). 

Prioritat als projectes amb tres 

socis (un per cada territori de 

l'EPM). 

Possibilitat de projectes amb dos 

socis: OCC-CAT / IB-OCC / CAT-

IB. 

Finançament de l'EPM fins al 80 %    

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado

Macu
Resaltado
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5.2 Import i condicions de pagament 
 

El suport es materialitza en una subvenció o, excepcionalment, en la compra d’un servei 

si l’acció hi recau, l’import de la qual depèn del nombre de beneficiaris seleccionats per 

a cada objectiu específic amb relació al pressupost assignat i els criteris d’adjudicació. 

En funció del tipus d’acció i la naturalesa del(s) beneficiari(s) del Fons de suport, l’ajut 

assignat pot cobrir fins a un 80% de la despesa per dur a terme l’acció. 

La subvenció s'abonarà en dues quotes, segons les condicions determinades per decret. 

El suport financer comportarà la tramesa d'una carta de notificació i d’un decret o 

conveni signats per la presidenta per cada beneficiari, on s'especificaran les condicions 

de pagament. 

 

5.3 Tipus d’accions elegibles 
 

Tenint en compte el context excepcional en què es crea el Fons de suport   Covid-19 

cada comitè, reunit en jurat, podrà triar amb total llibertat el tipus d’accions elegibles 

quan aquestes no es descriguin específicament a l’article 5.1. 

 

6 Ajuts estatals i reglament de minimis 
 

En compliment del Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, sobre 
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat sobre el funcionament de la UE en relació a 
les ajudes de minimis, i el Reglament (UE) 1408/2013 del 18 de desembre de 2013 
sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat sobre el funcionament de la UE en 
relació a les ajudes de minimis en el sector agrícola, cada beneficiari del fons de suport 
es compromet a justificar que  en els últims tres exercicis no ha superat el llindar 
d'obtenció d’ajuts públics, fixat normativament en 200.000 €.   
 

7 Jurisdicció 
 

En cas de discrepàncies en la interpretació d'aquest Reglament, els membres dels 

comitès sectorials de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i l'assemblea general de 

l'Agrupació són els únics òrgans habilitats per aclarir-les, d'acord amb les disposicions 

reguladores sobre les quals se sustenta. 

En aquestes condicions i sota aquestes formes, els comitès reunits en jurat disposen de 

plenes facultats per acceptar o rebutjar una sol·licitud d'ajut, sense que el sol·licitant 

pugui reclamar res en concepte de perjudici. No obstant això, en cas que es produeixi 

una discrepància entre un sol·licitant o beneficiari i l'EPM, les parts es comprometen a 

arribar a un acord  raonable, sempre en el marc de la normativa aplicable. 
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En cas de no poder arribar a un acord, prevaldrà la versió francesa d’aquest reglament mentre 
que la competència per resoldre correspondrà al Jutjat administratiu de Montpeller.  

 

Perpinyà,   27 de maig de 2020 

       La presidenta de l’Euroregió 

         Pirineus Mediterrània 

 

       Francina Armengol i Socias 




