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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA
2045 Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre 

HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre 
les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.

El Reglament (UE, Euratom) núm. 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 
18 de juliol de 2018, modifica, entre d’altres, el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s’estableixen les 
disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons 
Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i es deroga el 
Reglament (CE) núm. 1083/2006. Aquest Reglament introdueix canvis en la normativa de 
la UE que requereixen la modificació de la normativa nacional sobre les despeses 
subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, de conformitat amb el que preceptua l’article 65.1 del Reglament (UE) 
núm. 1303/2013 de Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, que estableix 
que la subvencionabilitat de la despesa es determina sobre la base de normes nacionals, 
tret que aquest mateix Reglament o les normes específiques dels fons, o sobre la base 
d’aquests, estableixin normes específiques. Així mateix, el Reglament delegat (UE) 
2019/886 de la Comissió, de 12 de febrer de 2019, pel qual es modifica i es corregeix el 
Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 pel que fa a les disposicions sobre instruments 
financers, les opcions de costos simplificats, la pista d’auditoria, l’àmbit d’aplicació i el 
contingut de les auditories de les operacions i la metodologia per seleccionar la mostra de 
les operacions, i l’annex III, també té la seva influència en relació amb les despeses 
subvencionables en matèria d’instruments financers i pel que fa a l’article 67 del Reglament 
(UE) núm. 1303/2013.

D’altra banda, el brot de la COVID-19 ha implicat també diverses modificacions en la 
normativa de la UE relativa als fons en general, i al FEDER en particular, que exigeixen 
l’adaptació de les normes d’elegibilitat nacionals a què es refereix l’article 65.1 del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 i que es van aprovar mitjançant l’Ordre HFP/1979/2016, 
de 29 de desembre. En concret cal esmentar les normes següents:

Reglament (UE) 2020/460 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de març de 
2020, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013 
i (UE) núm. 508/2014, pel que fa a mesures específiques per mobilitzar inversions en els 
sistemes d’atenció sanitària dels estats membres i en altres sectors de les seves 
economies, en resposta al brot de COVID-19 (iniciativa d’inversió en resposta al 
coronavirus).

Reglament (UE) núm. 2020/558 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 
2020, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 1301/2013 i (UE) núm. 1303/2013 
pel que fa a mesures específiques per oferir una flexibilitat excepcional en l’ús dels fons 
estructurals i d’inversió europeus en resposta al brot de COVID-19.

Finalment, cal assenyalar que la necessitat d’abordar amb celeritat les noves prioritats 
que s’han de finançar amb el FEDER fa necessari incloure algunes modificacions que 
n’agilitzin el funcionament.

En la tramitació d’aquesta iniciativa normativa s’han complert els principis de bona 
regulació que recull l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En particular:

S’han respectat els principis de necessitat i eficàcia. La iniciativa normativa es justifica 
en una raó d’interès general. En concret, es pretén adequar l’Ordre HFP/1979/2016, de 29 
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de desembre, a la redacció actual dels reglaments que desplega i simplificar determinats 
requisits aplicables a les despeses subvencionables, i és l’instrument més adequat per 
garantir-ne la consecució.

El principi de proporcionalitat es respecta atès que es tracta d’una iniciativa normativa 
no restrictiva de drets, que no imposa obligacions als destinataris que no estiguin 
justificades per les necessitats de la gestió dels fons europeus.

La iniciativa normativa no contradiu el principi de seguretat jurídica, atès que es limita 
a ajustar la redacció de l’Ordre que modifica a les disposicions vigents i a simplificar 
determinats requisits dins d’un marc general que continua estable. No s’estableix la 
retroactivitat de disposicions restrictives de drets.

En aplicació del principi de transparència, la iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit 
d’informació pública.

El projecte normatiu no introdueix càrregues administratives innecessàries o 
accessòries en la seva aplicació que puguin afectar el principi d’eficiència.

L’Ordre es dicta a l’empara del que preveu l’article 61 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, que atribueix als ministres l’exercici de la potestat 
reglamentària, en els termes que preveu la legislació específica i d’acord amb el que 
preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

Article únic. Modificació de l’Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual 
s’aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.

Les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020, aprovades per l’article 
únic de l’Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, queden modificades de la manera 
següent:

U. Es modifiquen els apartats 2, 3, 4 i 5 i s’afegeix un nou apartat 7 a la norma 1 
«Despeses subvencionables. Norma general», que queda redactada de la manera 
següent:

«1. Despeses subvencionables. Norma general

1. Els fons del FEDER s’han d’utilitzar per proporcionar ajuda en qualsevol de 
les formes a què es refereix l’article 66 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

2. 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 recollides en aquestes normes. 
Es considera que estan relacionats amb l’operació i que, per tant, són elegibles, els 
costos en què hagi incorregut un beneficiari per dur a terme actuacions en el marc 
d’una operació cofinançada que, per motiu del brot de la COVID-19, s’hagin hagut 
de cancel·lar o suspendre i el pagament de les quals s’hagi efectuat i no sigui 
recuperable ni s’hagi reemborsat per altres fonts, sempre que es justifiqui 
degudament que la cancel·lació o la suspensió es va deure a causes relacionades 
amb el brot esmentat. En el cas d’operacions que s’executin, en tot o en part, a 
través de contractes públics, es poden considerar costos relacionats directament 
amb l’objecte de l’operació aquells que siguin indemnitzables de conformitat amb el 
que estableix l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

3. La despesa només és subvencionable si el beneficiari hi ha incorregut i l’ha 
abonat entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023, sense perjudici del 
que s’estableixi per a l’assistència tècnica a iniciativa de la Comissió o les excepcions 
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emparades expressament per la Comissió i per les normes que puguin afectar la 
data de finalització i tancament dels programes operatius. La despesa per a 
operacions destinades a fomentar les capacitats de resposta a la crisi en el context 
del brot de la COVID-19 és subvencionable a partir de l’1 de febrer de 2020.

4. La despesa només s’entén abonada quan es produeixi el desemborsament 
efectiu. Quan s’utilitzin pagarés, lletres de canvi o altres efectes canviaris, les 
despeses només es consideren abonades quan el seu pagament s’hagi fet efectiu 
abans de la finalització del període d’elegibilitat. En el cas de subvencions o ajuda 
reemborsable per finançar capital circulant de les pimes, la justificació de l’aplicació 
dels fons a les finalitats previstes serveix com a acreditació de la despesa i del 
pagament.

5. No és necessari justificar el desemborsament efectiu en els casos de 
contribucions en espècie, amortització de béns inventariables, ajudes que revesteixin 
qualsevol de les formes de costos simplificats o finançament no vinculat a costos a 
què es refereix l’article 67, apartat 1, lletres b), c), d) i e), del Reglament (UE) 
1303/2013 i en els casos en què hi hagi excepcions aplicables als instruments 
financers. No obstant això, en el cas de costos simplificats, és necessari justificar el 
desemborsament de les despeses en què efectivament s’hagi incorregut que 
serveixin de base per a l’aplicació del tipus fix.

6. En cas de costos simplificats de l’article 67, apartat 1, lletres b) i c), del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, són 
subvencionables les despeses respecte a les quals les accions que constitueixin la 
base per al seu reemborsament s’hagin portat a terme dins del període que esmenta 
l’apartat 3 de la present norma.

7. En el cas de finançament no vinculat a costos a què es refereix l’article 67, 
apartat 1, lletra e), del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, són subvencionables les realitzacions respecte a les quals es justifiqui que 
s’han complert les condicions de finançament exigides per al reemborsament de les 
despeses, inclosos els progressos en l’execució o la consecució dels objectius dels 
programes, segons el que estableix l’acte delegat a què es refereix l’apartat 5 bis de 
l’article 67 esmentat. Als efectes d’aquesta Ordre, el finançament no vinculat a 
costos no es considera una modalitat de costos simplificats.»

Dos. Es modifiquen els apartats 3.c), 4 i 5 de la norma 3 «Despeses subvencionables 
en funció de la ubicació», que queda redactada de la manera següent:

«3. Despeses subvencionables en funció de la ubicació

1. És elegible la despesa en què s’hagi incorregut en operacions amb el suport 
del FEDER que estiguin ubicades a la zona del programa corresponent. En cas que 
un mateix programa comprengui el territori de diferents tipus de regions, cada tipus 
de regió es considera una àrea del programa diferent.

2. La localització d’una operació depèn de la manera en què aquesta es 
defineixi. Als efectes de determinar la localització d’una operació en una determinada 
àrea del programa s’han d’aplicar les regles següents:

a) Les operacions definides com a inversió en infraestructures, béns immobles, 
béns d’equip o altres elements s’entenen efectuades en el lloc on s’ubica físicament 
la inversió. En cas d’operacions que consisteixin en inversions per a les quals no 
sigui possible determinar la ubicació física, s’han d’aplicar els criteris exposats a 
l’apartat c).

b) Les operacions consistents en l’exercici d’una activitat determinada o la 
prestació d’un servei identificable s’entenen ubicades en el lloc on s’exerceix 
l’activitat o es presta el servei. Les activitats portades a terme pel personal del 
beneficiari en l’exercici de les seves funcions s’entenen efectuades en el territori en 
què s’ubiqui el centre al qual estigui adscrit el personal esmentat, sense perjudici 
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que part de les actuacions materials necessàries per executar l’operació es facin 
fora d’aquest. Els serveis que es presten, de manera general, a tots o a part dels 
ciutadans o empreses d’un o diversos territoris s’entenen efectuats a prorrata en les 
diferents àrees afectades.

c) Les operacions definides com el suport, el foment o la promoció d’un 
beneficiari o de la totalitat o part de la seva activitat es consideren ubicades a la seu 
del beneficiari. S’entén per seu del beneficiari el centre on dugui a terme la seva 
activitat o exerceixi funcions. Quan el beneficiari tingui diverses seus o dugui a 
terme la seva activitat en diferents centres, l’operació s’ha d’ubicar en el lloc on 
estigui el centre en el qual es dugui a terme la part de l’activitat que es fomenta o es 
promociona. Si l’operació consisteix en el suport o la promoció al beneficiari o al 
conjunt de la seva activitat sense distinció, s’entén ubicada a prorrata entre els 
diferents centres afectats. Si, atenent la naturalesa de l’operació, no és procedent o 
no és possible identificar els centres afectats, l’operació s’entén ubicada a la seu 
social del beneficiari.

3. És elegible la despesa corresponent a una operació que s’executi fora de la 
zona del programa de conformitat amb el que estableix l’article 70 del Reglament 
(UE) núm. 1303/2013. A aquests efectes, el document que estableix les condicions 
de l’ajuda ha de recollir expressament, quan sigui procedent:

a) La justificació del fet que l’operació beneficia la zona del programa i 
l’estimació dels beneficis que s’hi concentraran, en termes percentuals sobre el total 
dels esperats.

b) L’autorització de l’autoritat de gestió o de l’òrgan en què aquesta hagi 
delegat funcions.

c) Referència al consentiment del comitè de seguiment a l’operació o al tipus 
d’operació en qüestió. Aquesta referència no és necessària en el cas d’operacions 
que afectin l’objectiu temàtic ‟potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i 
la innovació”.

4. En cas d’operacions incloses en programes pluriregionals els beneficis de 
les quals siguin susceptibles d’afectar indistintament diverses regions o zones del 
programa, la despesa pot ser elegible a prorrata. En cas d’actuacions destinades a 
fomentar les capacitats de resposta a la crisi en el context del brot de COVID-19, es 
pot entendre que els beneficis són susceptibles d’afectar indistintament les diverses 
regions o zones del programa en proporció a la seva població. Es poden utilitzar 
altres criteris, sempre que es justifiqui degudament l’assignació a una zona o una 
regió determinada.

En el cas de les assignacions per donar suport a operacions d’assistència 
tècnica, quan la despesa relacionada amb les operacions s’executi en el marc d’un 
eix prioritari que combini diferents categories de regió, es pot atribuir entre aquestes 
a prorrata, com un percentatge de l’assignació total a l’Estat membre.

5. En el cas d’operacions relacionades amb assistència tècnica o mesures 
d’informació, comunicació i visibilitat i a les activitats de promoció, així com en el cas 
d’operacions la finalitat de les quals sigui potenciar la recerca, el desenvolupament 
tecnològic i la innovació pertanyents a l’objectiu temàtic que esmenta l’article 9, 
paràgraf primer, punt 1), del Reglament (UE) núm. 1303/2013, es poden efectuar 
despeses fora de la Unió sempre que les despeses siguin necessàries per a 
l’execució satisfactòria de l’operació.

6. Aquestes disposicions són aplicables sense perjudici de les excepcions 
admeses per als instruments financers, així com per a les operacions enquadrades 
en l’objectiu de cooperació territorial europea.»
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Tres. Es modifica l’apartat 1 i s’afegeix un nou apartat 4 a la norma 6, relativa als 
costos de personal, que queda redactada de la manera següent:

«6. Costos de personal i costos de serveis prestats per personal extern

1. Els costos de personal són subvencionables en la mesura en què s’hi hagi 
incorregut efectivament i es justifiquin mitjançant els corresponents documents 
acreditatius de la despesa i del pagament. Els costos de personal corresponents a 
individus que treballen a temps parcial en l’operació es poden calcular com un 
percentatge fix dels costos salarials bruts reals, de conformitat amb un percentatge 
fix de temps treballat en l’operació al mes, sense l’obligació d’establir un sistema 
independent de registre de temps de treball. En aquest últim cas, quan no s’estableixi 
un registre independent de temps, l’ocupador ha d’emetre un document per als 
empleats en el qual s’ha d’establir aquest percentatge fix que ha de dedicar el 
treballador a l’operació.

També són subvencionables els costos de personal que siguin admissibles 
segons un sistema de costos simplificats de conformitat amb les normes 12 i 14 
d’aquesta Ordre.

Només són subvencionables les despeses del personal que, relacionat amb 
l’operació, sigui necessari per a la seva execució.

2. Es consideren costos de personal subvencionables els costos bruts 
d’ocupació del personal del beneficiari. Aquestes despeses inclouen:

a) Els sous i salaris fixats en un contracte de treball, en una decisió de 
nomenament (‟acord laboral”) o a la llei, que tinguin relació amb les responsabilitats 
especificades en la descripció del lloc de treball corresponent;

b) i altres despeses suportades directament per l’ocupador, com cotitzacions 
socials, aportacions a plans de pensions, així com altres prestacions a favor dels 
treballadors que siguin obligatòries en virtut d’una llei o conveni o habituals atenent 
els usos del sector i sempre que no siguin recuperables.

Els costos dels viatges, les indemnitzacions o les dietes no tenen naturalesa de 
despeses de personal, sense perjudici que puguin ser subvencionables.

3. Són subvencionables els costos derivats de contractes de serveis prestats 
per personal extern sempre que aquests costos es puguin identificar clarament.

4. En cas que, de conformitat amb la normativa aplicable i amb el que 
estableixin els programes operatius i els criteris i els procediments de selecció 
d’operacions, el cost de personal elegible es defineixi com el cost addicional 
necessari per atendre certes necessitats, s’ha de justificar aquest caràcter 
addicional. La justificació es pot basar o bé en informació individual associada a 
cada treballador o contracte de treball o bé en informació agregada de caràcter 
comptable o d’una altra naturalesa, sempre que tingui les garanties degudes. La 
utilització d’informació agregada o de caràcter comptable per justificar l’addicionalitat 
del cost no implica que la justificació es consideri efectuada per mètodes simplificats, 
sempre que es pugui acreditar la despesa en què s’ha incorregut i el pagament dels 
costos de personal imputats. Sense perjudici del que s’ha indicat, es poden utilitzar 
els mètodes simplificats que admet l’apartat 1 d’aquesta norma.»

Quatre. S’afegeix a la norma 10, relativa a les contribucions en espècie, un nou 
apartat 5 redactat de la manera següent:

«5. També són elegibles les contribucions en espècie en formes diferents de 
terrenys i béns immobles efectuades en el marc d’operacions destinades a fomentar 
les capacitats de resposta a la crisi en el context del brot de COVID-19 sempre que 
així ho estableixi el programa operatiu i de conformitat amb els criteris que determini 
el comitè de seguiment en el document de criteris i procediments de selecció 
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d’operacions. S’han de complir els requisits que estableixen les lletres a) a d) de 
l’apartat 1 d’aquesta norma.»

Cinc. S’afegeix una nova norma 10 bis, redactada de la manera següent:

«10 bis. Capital circulant o capital d’explotació

1. És subvencionable el suport al finançament del capital circulant o 
d’explotació de les pimes en forma de subvenció o assistència reemborsable quan 
sigui necessari com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a una crisi de 
salut pública, sempre que s’acrediti l’aplicació dels fons a les finalitats previstes.

2. S’entén per capital circulant o capital d’explotació la diferència entre l’actiu 
corrent i el passiu corrent d’una empresa segons la normativa comptable nacional, 
de conformitat amb la definició que inclou l’apartat 5 de la norma 16.»

Sis. S’afegeix a la norma 12, opcions de costos simplificats, norma general, un nou 
apartat 5, redactat de la manera següent:

«5. Sense perjudici de les excepcions que recullen les normes següents, 
l’autorització a què es refereix l’apartat 1 d’aquesta norma no és necessària:

a) Quan les opcions de costos simplificats s’estableixin amb l’objecte de 
complir l’obligació de l’article 67, apartat 2 bis, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 
en relació amb projectes i operacions que rebin ajuda en forma de subvencions o 
assistència reemborsable i en què l’ajuda pública no sobrepassi els 100.000 euros. 
No s’entén que els costos simplificats s’estableixen per complir l’obligació esmentada 
quan la seva eficàcia estigui subjecta a disposicions transitòries establertes de 
conformitat amb l’article 152, apartat 7, del Reglament (UE) núm. 1303/2013;

b) quan les opcions de costos simplificats s’estableixin en el marc d’actuacions 
destinades a fomentar les capacitats de resposta a la crisi en el context del brot de 
COVID-19, cas en què s’ha d’informar l’autoritat de gestió de l’opció de cost 
simplificat a utilitzar i s’ha de justificar la relació de l’actuació amb aquesta finalitat.»

Set. Es modifica el títol de la norma 13, que queda redactat de la manera següent:

«13. Finançament a tipus fix dels costos indirectes relatius a subvencions i assistència 
reemborsable»

Vuit. Es modifiquen el títol, els apartats 1, 2 i 3 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a la 
norma 14, relativa a les opcions de costos simplificats aplicables als costos de personal, 
que queda redactada de la manera següent:

«14. Opcions de costos simplificats aplicables als costos de personal relatius a 
subvencions i assistència reemborsable

1. Els costos de personal subvencionables d’una operació es poden determinar 
mitjançant l’aplicació d’una tarifa sobre el nombre d’hores efectivament dedicades a 
l’execució de l’operació esmentada, sense necessitat d’autorització per part de 
l’autoritat de gestió, sempre que la tarifa per hora aplicable es calculi sobre la base 
dels últims costos salarials bruts anuals documentats i de conformitat amb el que 
estableix l’article 68 bis, apartats 2, 3 i 4, del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

2. Per a la determinació dels últims costos salarials bruts anuals a què es 
refereix l’apartat anterior, només s’han d’incloure els costos relacionats amb la 
persona o persones que treballen directament en l’operació i justifiquen la dedicació 
de part de la seva activitat a aquesta, o bé sobre la base del seu salari real, o bé de 
la mitjana dels costos laborals dels empleats enquadrats en la mateixa categoria o 
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nivell professional. No s’han de tenir en compte els costos indirectes d’ocupació, 
entesos com els relacionats amb el personal que exerceix activitats d’índole general.

3. En el cas a què es refereix l’apartat 1 d’aquesta norma, el document en el 
qual s’estableixen les condicions de l’ajuda ha de recollir, a més dels elements a què 
es refereix la norma 12, la tarifa per hora resultant per a cada treballador o categoria 
de treballador i, si s’escau, la periodicitat amb la qual aquesta s’hagi de revisar. El 
mètode i els càlculs utilitzats per a la determinació dels costos salarials bruts anuals 
que permeten determinar la tarifa han d’estar disponibles per a l’autoritat de gestió 
o organisme intermedi i han de ser auditables.

4. Els costos directes de personal d’una operació també es poden calcular a 
un tipus fix de fins al 20% dels costos directes de l’operació que no siguin costos de 
personal, sense necessitat d’efectuar cap càlcul per determinar el tipus aplicable i 
sense necessitat d’una autorització de l’autoritat de gestió, sempre que els costos 
directes de l’operació no incloguin contractes d’obres públiques que superin el llindar 
que indica la lletra a) de l’article 4 de la Directiva 2014/24/UE.

5. Igualment es poden calcular els costos de personal subvencionables d’una 
operació, amb l’autorització prèvia de l’autoritat de gestió, utilitzant les opcions de 
costos simplificats previstos a l’article 67, apartat 1, lletres b), c) i d), del Reglament 
(UE) núm. 1303/2013 sempre que s’estableixin de conformitat amb algun dels 
mètodes a què es refereix l’article 67, apartat 5, del Reglament esmentat.»

Nou. S’afegeix una nova norma 14 bis, redactada de la manera següent:

«14 bis. Finançament a tipus fix dels costos que no siguin costos de personal

1. Es pot utilitzar un tipus fix de fins al 40% de les despeses directes de 
personal subvencionables per cobrir la resta de costos subvencionables d’una 
operació en els termes de l’article 68 ter del Reglament (UE) núm. 1303/2013, sense 
necessitat d’efectuar cap càlcul per determinar el tipus aplicable i sense que sigui 
necessària l’autorització de l’autoritat de gestió. Per aplicar aquesta opció, els costos 
directes de personal no es poden haver determinat mitjançant un tipus fix.

2. Igualment es poden calcular determinades categories de costos diferents de 
les de personal, amb l’autorització prèvia de l’autoritat de gestió, a un tipus fix 
establert per algun dels mètodes a què es refereix l’article 67, apartat 5, del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013.»

Deu. Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de la norma 15, que queda redactat de la 
manera següent:

«b) Es confiïn les tasques d’execució al BEI; a institucions financeres 
internacionals de les quals un Estat membre sigui accionista; a un banc o institució 
públics, constituïts com a entitat jurídica, que duguin a terme activitats financeres 
amb caràcter professional i que compleixin les condicions que estableix l’article 38 
del Reglament (UE) 1303/2013; o a un organisme de dret públic o privat.»

Onze. S’afegeix a la norma 16, relativa a les inversions efectuades pels destinataris 
finals dels instruments financers, un nou apartat 6 redactat de la manera següent:

«6. Quan els instruments financers concedeixin una ajuda en forma de capital 
circulant o capital d’explotació a les pimes de conformitat amb l’article 37, apartat 4, 
paràgraf segon, del Reglament (UE) 1303/2013 com a mesura en resposta al brot 
de COVID-19, no s’exigeixen plans empresarials o documents equivalents nous o 
actualitzats, ni proves que permetin verificar que l’ajuda prestada amb càrrec als 
instruments financers s’hagi utilitzat per a les finalitats previstes, com a part dels 
documents justificatius.»

Dotze. Se suprimeix la norma 19.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

No obstant això, són aplicables les normes sobre despeses subvencionables que 
estableixen els apartats 5 i 7 de la norma 1, els apartats 2, 3 i 5 de la norma 3, l’apartat 1 
de la norma 6 i les normes 13, 14 i 14 bis a les despeses en què hagi incorregut el 
beneficiari i que s’hagin abonat a partir del dia 2 d’agost de 2018.

Per la seva banda, són aplicables les normes sobre despeses subvencionables que 
estableixen els apartats 2, 3 i 4 de la norma 1, l’apartat 4 de la norma 3, l’apartat 5 de la 
norma 10, la norma 10 bis, la lletra b) de l’apartat 5 de la norma 12 i l’apartat 6 de la norma 
16 a les despeses en què hagi incorregut el beneficiari i que s’hagin abonat a partir del dia 
1 de febrer de 2020.

Madrid, 5 de febrer de 2021.–La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero Cuadrado.
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