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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
5392 Ordre TIN/788/2009, de 25 de març, per la qual es modifica l’Ordre 

TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses 
subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 
2007-2013.

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 del Consell, de 21 de juny de 1999, pel qual s’estableixen 
disposicions generals sobre els Fons Estructurals, disposa que les normes sobre 
subvencionabilitat de la despesa s’estableixin a escala nacional. Tot això sense perjudici 
de les excepcions i peculiaritats que es recullen respecte al Fons Social Europeu en la 
reglamentació comunitària.

En conseqüència, amb data de 18 d’octubre de 2008 es va publicar en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les 
despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 
2007-2013.

En l’elaboració d’aquesta Ordre es van tenir en compte els articles 29 a 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 4 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. Així mateix, es van tenir en especial consideració 
els articles 56 i 78 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006, 
i l’article 11 del Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 
5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1784/1999 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 1999, relatiu al 
Fons Social Europeu.

Tenint en compte tot això, per tal d’aconseguir una adequació plena entre la normativa 
nacional i la normativa comunitària en matèria de subvencionabilitat de les despeses, i 
amb especial consideració al que disposa l’article 11.3.a) del Reglament (CE) núm. 
1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, es considera 
necessari modificar l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per tal d’incloure els criteris 
generals i específics que han de complir les despeses relatives a «les retribucions i els 
complements desemborsats per tercers a favor dels participants en una operació i certificats 
al beneficiari».

En virtut d’això, a proposta de la secretària general d’Ocupació, i d’acord amb el Consell 
d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es 
determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període 
de programació de 2007-2013.

L’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses 
subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període 2007-2013, es modifica en els 
termes següents:

U. L’apartat 5 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«5. Les contribucions en espècie, les despeses d’amortització, les despeses 
financeres i legals i els costos indirectes, així com les retribucions i els complements 
desemborsats per tercers a favor dels participants en una operació i certificats al beneficiari, 
són subvencionables amb càrrec al Fons Social Europeu si es compleixen els requisits 
establerts en aquesta norma.»
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Dos. S’hi afegeix un article 8 bis amb la redacció següent:

«Article 8 bis. Retribucions i complements desemborsats per tercers.

Les retribucions i els complements desemborsats per tercers a favor dels participants 
en una operació i certificats al beneficiari, indicats a l’article 11.3.a) del Reglament (CE) 
núm. 1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons 
Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1784/1999 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 1999, relatiu al Fons Social Europeu, poden ser 
subvencionables amb càrrec al Fons Social Europeu sempre que el cofinançament d’aquest 
Fons no sigui superior al cost total subvencionable exclòs el valor de les esmentades 
retribucions i complements.»

Disposició final única. Entrada en vigor

La present Ordre ministerial entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 25 de març de 2009.–El ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho 
Chaves.
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