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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
3953 ORDRE EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes 

sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió.

El marc normatiu comunitari aplicable als fons europeus en el període de 
programació 2007-2013 està constituït, bàsicament, pel Reglament (CE) núm. 1083/2006 
del Consell, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es 
deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999, pel Reglament (CE) núm. 1080/2006 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999, i pel Reglament (CE) 
núm. 1084/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel qual es crea el Fons de Cohesió i es deroga 
el Reglament (CE) núm. 1164/94.

L’article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, estableix a 
l’apartat 4 que les normes de subvencionabilitat de la despesa s’han d’establir a escala 
nacional, i que aquestes normes han de cobrir tota la despesa declarada en el marc de 
cada programa operatiu.

Aquesta regulació suposa una novetat sobre la regulació anterior, atès que en aquesta 
s’establien unes normes de subvencionabilitat comunes a tots els estats membres, 
recollides, per al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el Reglament (CE) 
núm. 1685/2000 de la Comissió, de 28 de juliol (objecte de diverses modificacions 
posteriors), i en el Fons de Cohesió pel Reglament (CE) núm. 16/2003 de la Comissió, 
de 6 de gener.

En l’elaboració de les normes que s’aproven s’han tingut en compte l’article 31 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 56 del 
Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, i les normes específiques de 
subvencionabilitat que recullen l’article 7 del Reglament (CE) núm. 1080/2006, del Consell, 
de 5 juliol, per al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i l’article 3 del Reglament 
(CE) núm. 1084/2006, del Consell, d’11 de juliol, per al Fons de Cohesió.

Les normes aprovades s’organitzen en una norma general sobre despeses que són 
subvencionables, una altra sobre despeses que no són subvencionables, i en les següents 
es detallen els requisits que han de complir determinats tipus de despeses per ser 
subvencionables.

Vistos l’article 12.2 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, que atribueix als ministres l’exercici de la potestat 
reglamentària en els termes que preveuen la legislació específica i la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

En virtut d’això, a proposta de la Direcció General de Fons Comunitaris i d’acord amb 
el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Aprovació de les normes sobre despeses subvencionables.

S’aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius 
que preveu l’article 37 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel 
qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1260/1999, que siguin finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i 
el Fons de Cohesió, el text de les quals s’insereix a continuació.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 53  •  Dissabte 1 de març de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 2

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

39
53

-C

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre ministerial entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat». No obstant això, les normes sobre despeses subvencionables que s’hi 
s’estableixen són aplicables a les despeses efectivament pagades a partir del dia 1 de 
gener de 2007.

Madrid, 26 de febrer de 2008.–El vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia 
i Hisenda, Pedro Solbes Mira.

Normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius finançats 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons de Cohesió

1. Despeses subvencionables. Norma general.

Les despeses subvencionables han de correspondre de manera indubtable a l’operació 
cofinançada, sense més limitacions que les derivades de la normativa comunitària i de la 
legislació nacional aplicables, i les que recullen les presents normes.

Les accions cofinançades pel FEDER que entrin dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 3 
del Reglament (CE) núm. 1081/2006 han de respectar les normes sobre despeses 
subvencionables que estableix l’article 11 de l’esmentat Reglament i, si s’escau, les 
establertes d’acord amb l’article 56.4 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 per a l’FSE.

2. Despeses no subvencionables.

No tenen dret a contribució del FEDER ni del Fons de Cohesió les despeses 
següents:

a) interessos deutors.
b) la resta de les despeses financeres, llevat de les bonificacions d’interessos 

recollides en règims d’ajuda.
c) habitatge.
d) desmantellament de centrals nuclears.
e) l’impost sobre el valor afegit recuperable i l’impost general indirecte canari 

recuperable, així com els impostos de naturalesa similar que siguin recuperables.
f) els impostos personals o sobre la renda.
g) contribucions en espècie.
h) interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
i) despeses de procediments judicials.
j) despeses de garanties bancàries o d’un altre tipus, excepte per a bonificacions del 

cost de l’aval recollides en règims d’ajuda.
k) en l’adquisició de béns i serveis mitjançant contractes públics:

1r Els descomptes efectuats.
2n Els pagaments efectuats pel contractista a l’Administració en concepte de taxa de 

direcció d’obra, control de qualitat o qualssevol altres conceptes que suposin ingressos o 
descomptes que derivin de l’execució del contracte.

3r Els pagaments efectuats pel beneficiari que derivin de modificacions de contractes 
públics mentre que la Direcció General de Fons Comunitaris no admeti la seva 
subvencionalitat.

3. Terrenys i béns immobles.

1. Són subvencionables les adquisicions de terrenys i de béns immobles en què hi 
hagi una relació directa entre la compra i els objectius de l’operació.

2. No és subvencionable l’adquisició de terrenys per un import superior al 10% de la 
despesa total subvencionable de l’operació considerada. No obstant això, respecte 
d’operacions cofinançades pel FEDER, en casos excepcionals degudament justificats, 
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l’autoritat de gestió pot permetre un percentatge superior per a les operacions relatives a 
la conservació del medi ambient.

3. Les adquisicions de béns immobles s’han d’utilitzar per als fins i durant el període 
en què es prevegi expressament la seva inclusió en l’acte de selecció de l’operació 
cofinançada.

4. En tot cas, l’import subvencionable no pot superar el valor de mercat dels terrenys 
i dels béns immobles, aspecte que s’ha d’acreditar mitjançant certificat de taxador 
independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial. Aquest 
certificat no és necessari en el cas d’adquisicions mitjançant expropiació forçosa, sempre 
que se segueixi el procediment que estableix la seva normativa específica per a la fixació 
del preu.

5. No són subvencionables les adquisicions dels terrenys o de béns immobles que 
pertanyin o hagin pertangut durant el període d’elegibilitat a l’organisme responsable de 
l’execució o a un altre organisme o entitat que directament o indirectament hi estigui 
vinculat o relacionat.

4. Costos de depreciació.

És subvencionable el cost de depreciació dels béns inventariables, sempre que es 
compleixin les condicions següents:

a) que l’adquisició dels béns amortitzats no hagi estat objecte de cofinançament per 
part dels fons, ni hagin estat objecte de qualsevol altra subvenció,

b) que l’amortització es calculi de conformitat amb la normativa comptable nacional 
pública i privada, i

c) que el cost es refereixi exclusivament al període d’elegibilitat de l’operació.

5. Despeses generals.

Les despeses generals són subvencionables sempre que compleixin els requisits 
següents:

a) que la seva inclusió consti expressament en l’acte de selecció de l’operació 
cofinançada, conforme als criteris aprovats en el comitè de seguiment, i

b) que estiguin basades en costos reals imputables a l’execució de l’operació en 
qüestió d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses, o bé 
en costos mitjans reals imputables a operacions del mateix tipus.

Les quantitats a tant alçat basades en els costos mitjans no poden superar el 25% dels 
costos directes d’una operació que pugui afectar el nivell de les despeses generals. El 
càlcul de les quantitats a tant alçat s’ha de documentar adequadament, sobre la base d’un 
informe tècnic motivat, abans de la primera declaració de despeses en què s’incloguin, i 
com a mínim s’ha de revisar anualment.

6. Béns d’equip de segona mà.

Els costos d’adquisició de béns d’equip de segona mà són subvencionables sempre 
que compleixin els requisits següents:

a) que consti una declaració del venedor sobre l’origen dels béns i sobre que aquests 
béns no han estat objecte de cap subvenció nacional o comunitària, i

b) el preu no pot ser superior al valor de mercat i ha de ser inferior al cost dels béns 
nous similars, aspectes que s’han d’acreditar mitjançant certificació de taxador 
independent.

7. Despeses de les administracions i organismes públics relatives a la preparació o 
execució d’operacions.

1. A més de l’ajuda tècnica per al programa operatiu d’acord amb l’article 46 del 
Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, són subvencionables les 
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despeses següents abonades per les autoritats públiques durant la preparació o execució 
d’una operació:

a) els costos dels serveis professionals prestats per una autoritat pública diferent del 
beneficiari durant la preparació o execució d’una operació;

b) els costos dels serveis relatius a la preparació i execució d’una operació prestats 
per una autoritat pública quan ella mateixa sigui la beneficiària i estigui executant una 
operació per compte propi sense recórrer a prestadors de serveis externs.

2. L’autoritat pública en qüestió, o bé ha de facturar al beneficiari els costos a què es 
refereix l’apartat 1, lletra a), o bé ha de certificar els costos esmentats sobre la base de 
documents de valor acreditatiu equivalent que permetin la identificació dels costos reals 
pagats per l’autoritat en concepte de l’operació.

3. Els costos a què es refereix l’apartat 1, lletra b), són subvencionables quan siguin 
costos addicionals i relacionats amb les despeses abonades realment i directament amb 
càrrec a l’operació cofinançada.

4. A l’efecte del que preveu en aquesta norma, es considera administració o organisme 
públic qualsevol entitat que dugui a terme «despesa pública» tal com la defineix l’article 2 
del Reglament (CE) 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006.


