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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
13614 Ordre HAP/2469/2014, de 29 de desembre, per la qual es modifica l’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 Reglament (CE) núm. 397/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de maig 
de 2009, que modifica el Reglament (CE) núm. 1080/2006, relatiu al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, en matèria de subvencionabilitat de les inversions en 
eficiència energètica i energies renovables en els habitatges i de les despeses generals, 
introdueix canvis en la normativa europea que requereixen la modificació de la normativa 
nacional sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional d’acord amb l’article 56.4 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, 
del Consell, d’11 de juliol de 2006, 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.

Per la seva banda, l’article 165 preveu que la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat elabori anualment un pla d’auditories en el qual s’incloguin les actuacions a fer 
durant l’exercici corresponent.

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 preveu 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. Modificació de l’Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer.

Es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de les «Normes sobre les despeses subvencionables 
dels programes operatius finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) i el Fons de Cohesió» aprovades mitjançant l’Ordre EHA/524/2008, que queda 
redactada de la manera següent:

«c) Habitatge.

No obstant això, són subvencionables les despeses següents:

1r Les despeses en millores de l’eficiència energètica i d’utilització d’energies 
renovables en els habitatges de titularitat pública en règim de lloguer, així com en 
els de protecció oficial o altres tipus d’habitatge que fomentin la cohesió social i 
estiguin inclosos explícitament en els criteris de selecció d’operacions dels 
programes operatius.

2n Les despeses d’habitatge, diferents de les que assenyala l’apartat 1r, que en 
el marc d’un enfocament integrat a favor de les comunitats marginades es limitin a 
les intervencions següents:

1a La renovació de les parts comunes dels habitatges plurifamiliars existents.
2a La renovació i el canvi d’ús dels edificis existents propietat d’autoritats 

públiques o agents sense finalitats de lucre destinats a l’ús com a habitatge per a 
famílies amb ingressos baixos o persones amb necessitats especials.
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Aquestes intervencions poden incloure la renovació o substitució d’habitatges 
actuals.»

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, les normes sobre despeses subvencionables que s’hi 
estableixen són aplicables a les despeses efectivament pagades a partir del dia 1 de 
gener de 2007 exclusivament en relació amb les ajudes cobertes pels programes 
operatius aprovats per la comissió corresponent al període de programació 2007-2013.

Madrid, 29 de desembre de 2014.–El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
Cristóbal Montoro Romero.
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