RESPOSTA ALS DUBTES SORGITS A LA REUNIÓ INFORMATIVA DE LA
SUBVENCIÓ PER IMPULSAR L’ECONOMIA SOCIAL I CIRCULAR QUE VA
TENIR LLOC L’1 DE FEBRER DE 2019
Qüestió 1. Es consideren despeses d’inversió i són subvencionables la compra
d’equips mitjançant contracte d’arrendament financer (leasing)?.
(
En relació a la compra d’equips, l’apartat 7.3 de la convocatòria de subvencions
públiques (BOIB núm. 9 de 19/01/2019) estableix que només és subvencionable el
cost d’amortització imputable al termini d’execució del projecte.
projecte.
Conseqüentment, únicament són subvencionables els cànons o les quotes del
contracte d’arrendament financer que estiguin inclosos dins el termini d’execució
del projecte, el qual finalitza el 6 de desembre de 2019, prorrogable en sis mesos,
sempre que concorrin circumstàncies que ho justifiquen i es sol·liciti en un termini
previ de 3 mesos.
De la mateixa manera, només són subvencionables les quotes o rendes de lloguer
d’equips que es paguin dins el període d’execució del projecte.
Qüestió 2. Ess considera despesa d’inversió i és subvencionables la
l compra de
sòl per ubicar-hi
hi les instal·lacions objecte de subvenció
D’acord amb el punt 7.3 de la convocatòria de subvencions es consideren
despeses i inversions subvencionables el lloguer i la compra d’equips però no
preveu com a subvencionable la compra de sòl. Als efectes d’aquesta resolució de
subvenció es considera equip qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació
necessària per dur a terme un projecte de les categories definides a l’apartat 6.2
de la Resolució de la convocatòria de la subvenció. Així mateix,
mateix es consideren
subvencionables
ncionables totes aquelles obres, en les quals es duguin a terme treballs de
construcció o enginyeria civil, necessàries per a la correcta execució del projecte
subvencionat.
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Qüestió 3. En el cas que una entitat o organització sense ànim de lucre de
caràcter privat sol·liciti una subvenció, poden presentar els justificants de les
despeses de l’activitat subvencionada els membres que la integren?.
Únicamentt les persones o entitats beneficiàries de la subvenció poden presentar
les justificacions de les despeses de l’activitat subvencionada. Els membres de les
entitats, associacions o organitzacions que tenguin una personalitat jurídica
diferent no poden justificar aquestes activitats subvencionade
ades.
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