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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE FACENDA
2045

Orde HAC/114/2021, do 5 de febreiro, pola que se modifica a Orde
HFP/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre
os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020.

O Regulamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello,
do 18 de xullo de 2018, modifica, entre outros, o Regulamento (UE) n.º 1303/2013
do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se establecen as
disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo
Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e se
derroga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006. Este regulamento introduce cambios na
normativa da UE que requiren a modificación da normativa nacional sobre os gastos
subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, conforme o preceptuado no artigo 65.1 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013
de Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, que establece que a
subvencionabilidade do gasto se determina sobre a base de normas nacionais, salvo que
nese mesmo regulamento ou nas normas específicas dos fondos, ou baseándose neles,
se establezan normas específicas. Así mesmo, o Regulamento delegado (UE) 2019/886
da Comisión, do 12 de febreiro de 2019, polo que se modifica e se corrixe o Regulamento
delegado (UE) n.º 480/2014 no que respecta ás disposicións sobre instrumentos
financeiros, ás opcións de custos simplificados, á pista de auditoría, ao ámbito de
aplicación e ao contido das auditorías das operacións e á metodoloxía para seleccionar a
mostra das operacións, e o anexo III, ten tamén a súa influencia en relación cos gastos
subvencionables en materia de instrumentos financeiros e no referente ao artigo 67 do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013.
Por outra parte, o gromo da COVID-19 implicou tamén diversas modificacións na
normativa da UE relativa aos fondos en xeral e ao Feder en particular, que exixen a
adaptación das normas de elixibilidade nacionais a que se refire o artigo 65.1 do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e que se aprobaron mediante a Orde HFP/1979/2016,
do 29 de decembro. En concreto, deben citarse as seguintes normas:
Regulamento (UE) 2020/460 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de marzo
de 2020, polo que se modifican os regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013
e (UE) n.º 508/2014, no relativo a medidas específicas para mobilizar investimentos nos
sistemas de atención sanitaria dos Estados membros e noutros sectores das súas
economías, en resposta ao gromo da COVID-19 (Iniciativa de investimento en resposta ao
coronavirus).
Regulamento (UE) n.º 2020/558 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de abril
de 2020, polo que se modifican os regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 1303/2013
no que respecta a medidas específicas para ofrecer unha flexibilidade excepcional no uso
dos fondos estruturais e de investimento europeos en resposta ao gromo da COVID-19.
Por último, cabe sinalar que a necesidade de abordar con celeridade as novas
prioridades que financia o Feder fai necesario incluír algunhas modificacións que axilicen
o seu funcionamento.
Na tramitación desta iniciativa normativa cumpríronse os principios de boa regulación
recollidos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. En particular:
Respectáronse os principios de necesidade e eficacia. A iniciativa normativa xustifícase
nunha razón de interese xeral. En concreto, preténdese adecuar a Orde HFP/1979/2016,
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do 29 de decembro, á redacción actual dos regulamentos que desenvolve e simplificar
determinados requisitos aplicables aos gastos subvencionables, sendo o instrumento máis
adecuado para garantir a súa consecución.
Respéctase o principio de proporcionalidade pois trátase dunha iniciativa normativa
non restritiva de dereitos, que non impón obrigas aos destinatarios que non estean
xustificadas polas necesidades da xestión dos fondos europeos.
A iniciativa normativa non contradí o principio de seguranza xurídica, ao limitarse a
axustar a redacción da orde que modifica as disposicións vixentes e a simplificar
determinados requisitos dentro dun marco xeral que permanece estable. Non se establece
a retroactividade de disposicións restritivas de dereitos.
En aplicación do principio de transparencia, a iniciativa normativa foi sometida ao
trámite de información pública.
O proxecto normativo non introduce cargas administrativas innecesarias ou accesorias
na súa aplicación que poidan afectar o principio de eficiencia.
A orde dítase ao abeiro do previsto no artigo 61 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
réxime xurídico do sector público, que atribúe aos ministros o exercicio da potestade
regulamentaria, nos termos previstos na lexislación específica e de acordo co previsto na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Na súa virtude, por proposta da Dirección Xeral de Fondos Europeos e de acordo co
Consello de Estado, dispoño:
Artigo único. Modificación da Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se
aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020.
As normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020, aprobadas polo artigo
único da Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, quedan modificadas como segue:
Un. Modifícanse os números 2, 3, 4 e 5 e engádese un novo número 7 á norma 1
«Gastos subvencionables. Norma xeral», que queda redactada do seguinte modo:
«1.

Gastos subvencionables. Norma xeral

1. Os fondos do Feder utilizaranse para proporcionar axuda en calquera das
formas a que se refire o artigo 66 do Regulamento UE n.º 1303/2013.
2. Os gastos subvencionables deberán corresponder de maneira indubitada á
operación cofinanciada, sen máis limitacións que as derivadas da normativa
comunitaria e da lexislación nacional aplicables, e as recollidas nas presentes normas.
Considerarase que están relacionados coa operación e que, por tanto, son elixibles
aqueles custos en que incorrese un beneficiario para realizar actuacións no marco
dunha operación cofinanciada que, por motivo do gromo da COVID-19, tivesen que
cancelarse ou suspenderse e cuxo pagamento se efectuase e non sexa recuperable
nin fose reembolsado por outras fontes, sempre que se xustifique debidamente que a
cancelación ou suspensión se debeu a causas relacionadas co mencionado gromo.
No caso de operacións que se executen, en todo ou en parte, a través de contratos
públicos, poderanse considerar custos relacionados directamente co obxecto da
operación aqueles que resulten indemnizables conforme o establecido no artigo 34 do
Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para
facer fronte ao impacto económico e social da COVID-19.
3. Só será subvencionable o gasto se o beneficiario incorreu nel e o aboou
entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de decembro de 2023, sen prexuízo do que se
estableza para a asistencia técnica por iniciativa da Comisión ou das excepcións
amparadas expresamente pola Comisión e polas normas que poidan afectar a data
de finalización e peche dos programas operativos. O gasto para operacións

Sec. I. Páx. 2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 37

Venres 12 de febreiro de 2021

destinadas a fomentar as capacidades de resposta á crise no contexto do gromo da
COVID-19 será subvencionable a partir do 1 de febreiro de 2020.
4. Só se entenderá aboado o gasto cando se produza o desembolso efectivo.
Cando se utilicen notas promisorias, letras de cambio ou outros efectos cambiarios,
os gastos só se considerarán aboados cando o seu pagamento se fixese efectivo
antes da fin do período de elixibilidade. No caso de subvencións ou axuda
reembolsable para financiar capital circulante das pemes, a xustificación da
aplicación dos fondos aos fins previstos servirá como acreditación do gasto e do
pagamento.
5. Non será necesario xustificar o desembolso efectivo nos casos de
contribucións en especie, amortización de bens inventariables, axudas que revistan
calquera das formas de custos simplificados ou financiamento non vinculado a
custos a que se refire do artigo 67, número 1, letras b), c) e d) e e), do Regulamento
(UE) 1303/2013 e naqueles casos en que existan excepcións aplicables aos
instrumentos financeiros. Non obstante, no caso de custos simplificados, será
necesario xustificar o desembolso daqueles gastos efectivamente efectuados que
sirvan de base para a aplicación do tipo fixo.
6. En caso de custos simplificados do artigo 67, número 1, letras b) e c),
do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, serán
subvencionables aqueles gastos respecto aos cales as accións que constitúan a
base para o seu reembolso se levasen a cabo dentro do período mencionado no
número 3 da presente norma.
7. No caso de financiamento non vinculado a custos a que se refire o artigo 67,
número 1, letra e), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeo e
do Consello, serán subvencionables aquelas realizacións respecto ás cales se
xustifique que se cumpriron as condicións de financiamento exixidas para o
reembolso dos gastos, incluídos os progresos na execución ou a consecución dos
obxectivos dos programas, segundo o establecido no acto delegado a que se refire
o número 5 bis do mencionado artigo 67. Para os efectos da presente orde, o
financiamento non vinculado a custos non se considerará unha modalidade de
custos simplificados.»
Dous. Modifícanse os números 3.c), 4 e 5 da norma 3. «Gastos subvencionables en
función da localización», que queda redactada do seguinte modo:
«3.

Gastos subvencionables en función da localización

1. Será elixible o gasto efectuado en operacións apoiadas polo Feder que
estean localizadas na zona do programa correspondente. En caso de que un mesmo
programa abranga o territorio de distintos tipos de rexións, cada tipo de rexión será
considerado unha área do programa diferente.
2. A localización dunha operación dependerá do modo en que esta se defina.
Para os efectos de determinar a localización dunha operación nunha determinada
área do programa, aplicaranse as seguintes regras:
a) As operacións definidas como investimento en infraestruturas, bens
inmobles, bens de equipamento ou outros elementos entenderanse realizadas no
lugar onde se localiza fisicamente o investimento. En caso de operacións que
consistan en investimentos para os cales non sexa posible determinar a localización
física, aplicaranse os criterios expostos na alínea c).
b) As operacións consistentes no desenvolvemento dunha actividade
determinada ou na prestación dun servizo identificable entenderanse localizadas no
lugar onde se desenvolve a mencionada actividade ou se presta o servizo. As
actividades levadas a cabo polo persoal do beneficiario no desempeño das súas
funcións entenderanse desenvolvidas no territorio en que se localice o centro a que
o mencionado persoal estea adscrito, sen prexuízo de que parte das actuacións
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materiais necesarias para executar a operación se realicen fóra del. Os servizos que
se prestan, de maneira xeral, a todos ou parte dos cidadáns ou empresas dun ou
diversos territorios entenderanse desenvolvidos a pro rata nas distintas áreas
afectadas.
c) As operacións definidas como o apoio, fomento ou promoción dun
beneficiario ou da totalidade ou parte da súa actividade consideraranse localizadas
na sede do beneficiario. Entenderase por sede do beneficiario o centro onde
desenvolva a súa actividade ou exerza funcións. Cando o beneficiario teña varias
sedes ou desenvolva a súa actividade en distintos centros, a operación localizarase
no lugar onde estea o centro en que se desenvolva a parte da actividade que se
fomenta ou se promociona. Se a operación consiste no apoio ou promoción ao
beneficiario ou ao conxunto da súa actividade sen distinción, entenderase localizada
a pro rata entre os distintos centros afectados. Se, atendendo á natureza da
operación, non procede ou non é posible identificar os centros afectados, a
operación entenderase localizada na sede social do beneficiario.
3. Será elixible o gasto correspondente a unha operación que se execute fóra
da zona do programa, conforme o establecido no artigo 70 do Regulamento (UE)
n.º 1303/2013. Para estes efectos, o documento que establece as condicións da
axuda deberá recoller expresamente, cando proceda:
a) A xustificación de que a operación beneficia a zona do programa e a
estimación dos beneficios que se concentrarán nela, en termos porcentuais sobre o
total dos esperados.
b) A autorización da autoridade de xestión ou do órgano en que esta delegase
funcións.
c) Referencia ao consentimento do comité de seguimento á operación ou ao
tipo de operación en cuestión. Esta referencia non será necesaria no caso de
operacións que afecten o obxectivo temático ‟potenciar a investigación, o
desenvolvemento tecnolóxico e a innovación».
4. En caso de operacións incluídas en programas plurirrexionais cuxos
beneficios sexan susceptibles de afectaren indistintamente diversas rexións ou
zonas do programa, o gasto poderá ser elixible a pro rata. En caso de actuacións
destinadas a fomentar as capacidades de resposta á crise no contexto do gromo da
COVID-19, poderá entenderse que os beneficios son susceptibles de afectaren
indistintamente as diversas rexións ou zonas do programa en proporción á súa
poboación. Poderán utilizarse outros criterios, sempre que se xustifique debidamente
a asignación a unha zona ou rexión determinada.
No caso das asignacións para apoiar operacións de asistencia técnica, cando o
gasto relacionado coas operacións se execute no marco dun eixe prioritario que
combine distintas categorías de rexión, este poderá atribuírse entre elas a pro rata,
como unha porcentaxe da asignación total ao Estado membro.
5. No caso de operacións relacionadas con asistencia técnica ou medidas de
información, comunicación e visibilidade e ás actividades de promoción, así como
no caso de operacións cuxa finalidade sexa potenciar a investigación, o
desenvolvemento tecnolóxico e a innovación pertencentes ao obxectivo temático
mencionado no artigo 9, parágrafo primeiro, punto 1), do Regulamento (UE)
n.º 1303/2013, poderán efectuarse gastos fóra da Unión sempre que os gastos
sexan necesarios para a execución satisfactoria da operación.
6. Estas disposicións son de aplicación sen prexuízo das excepcións admitidas
para os instrumentos financeiros, así como para as operacións encadradas no
obxectivo de cooperación territorial europea.»
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Tres. Modifícase o número 1 e engádese un novo número 4 á norma 6, relativa aos
custos de persoal, que queda redactada do seguinte modo:
«6.

Custos de persoal e custos de servizos prestados por persoal externo

1. Os custos de persoal serán subvencionables na medida en que se incorrese
neles efectivamente e se xustifiquen mediante os correspondentes documentos
acreditativos do gasto e do pagamento. Os custos de persoal correspondentes a
individuos que traballan a tempo parcial na operación poderán calcularse como
unha porcentaxe fixa dos custos salariais brutos reais, en consonancia cunha
porcentaxe fixa de tempo traballado na operación ao mes, sen a obriga de establecer
un sistema independente de rexistro de tempo de traballo. Neste último caso, cando
non se estableza un rexistro independente de tempo, o empregador emitirá un
documento para os empregados en que se establecerá esta porcentaxe fixa que
debe dedicar o traballador á operación.
Tamén serán subvencionables aqueles custos de persoal que resulten admisibles
segundo un sistema de custos simplificados, conforme as normas 12 e 14 da presente orde.
Só serán subvencionables os gastos do persoal que, estando relacionados coa
operación, sexan necesarios para a súa execución.
2. Considéranse custos de persoal subvencionables os custos brutos de
emprego do persoal do beneficiario. Estes gastos inclúen:
a) os soldos e salarios fixados nun contrato de traballo, nunha decisión de
nomeamento (‟acordo laboral») ou na lei, que teñan relación coas responsabilidades
especificadas na descrición do posto de traballo correspondente;
b) e outros gastos soportados directamente polo empregador como cotizacións
sociais, achegas a plans de pensións, así como outras prestacións en favor dos
traballadores que sexan obrigatorias en virtude de lei ou convenio ou habituais
atendendo aos usos do sector e sempre que non sexan recuperables.
Os custos das viaxes, indemnizacións ou axudas de custo non teñen natureza
de gastos de persoal, sen prexuízo de que poidan ser subvencionables.
3. Serán subvencionables os custos derivados de contratos de servizos prestados
por persoal externo sempre que tales custos se poidan identificar claramente.
4. En caso de que, conforme a normativa aplicable e o establecido
nos programas operativos e nos criterios e procedementos de selección de
operacións, o custo de persoal elixible se defina como o custo adicional necesario
para atender certas necesidades, deberá xustificarse o mencionado carácter
adicional. A xustificación poderase basear, ben en información individual asociada a
cada traballador ou contrato de traballo, ben en información agregada de carácter
contable ou doutra natureza, sempre que teña as debidas garantías. A utilización de
información agregada ou de carácter contable para xustificar a adicionalidade do
custo non implica que a xustificación se considere efectuada por métodos
simplificados, sempre que se poida acreditar o gasto efectuado e o pagamento dos
custos de persoal imputados. Sen prexuízo do indicado, poderanse utilizar os
métodos simplificados admitidos polo número 1 da presente norma.»
Catro. Engádeselle á norma 10, relativa ás contribucións en especie, un novo número 5
redactado do seguinte modo:
«5. Tamén serán elixibles as contribucións en especie en formas distintas de
terreos e bens inmobles realizadas no marco de operacións destinadas a fomentar
as capacidades de resposta á crise no contexto do gromo da COVID-19, sempre
que así o estableza o programa operativo e conforme os criterios que determine o
comité de seguimento no documento de criterios e procedementos de selección de
operacións. Deberán cumprirse os requisitos establecidos nas letras a) a d) do
número 1 da presente norma.»
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Engádese unha nova norma 10 bis, redactada do seguinte modo:
«10 bis.

Capital circulante ou capital de explotación

1. Será subvencionable o apoio ao financiamento do capital circulante ou de
explotación das pemes en forma de subvención ou asistencia reembolsable cando
sexa necesario como medida temporal para dar unha resposta eficaz a unha crise
de saúde pública, sempre que se acredite a aplicación dos fondos aos fins previstos.
2. Entenderase por capital circulante ou capital de explotación a diferenza
entre o activo corrente e o pasivo corrente dunha empresa segundo a normativa
contable nacional, conforme a definición incluída no número 5 da norma 16.»
Seis. Engádeselle á norma 12, opcións de custos simplificados, norma xeral, un novo
número 5, redactado do seguinte modo:
«5. Sen prexuízo das excepcións que se recollen nas normas seguintes, a
autorización a que se refire o número 1 da presente norma non será necesaria:
a) Cando as opcións de custos simplificados se establezan co obxecto de
cumprir coa obriga do artigo 67, número 2 bis, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013
en relación con proxectos e operacións que reciban axuda en forma de subvencións
ou asistencia reembolsable e en que a axuda pública non supere os 100.000 euros.
Non se entenderá que os custos simplificados se establecen para cumprir coa
mencionada obriga cando a súa eficacia estea suxeita a disposicións transitorias
establecidas conforme o artigo 152, número 7, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.
b) Cando as opcións de custos simplificados se establezan no marco de
actuacións destinadas a fomentar as capacidades de resposta á crise no contexto
do gromo da COVID-19, caso en que se deberá informar a autoridade de xestión da
opción de custo simplificado que se utilizará e xustificar a relación da actuación coa
mencionada finalidade.»
Sete. Modifícase o título da norma 13, que queda redactado do seguinte modo:
«13.

Financiamento a tipo fixo dos custos indirectos relativos a subvencións
e asistencia reembolsable»

Oito. Modifícanse o título, os números 1, 2 e 3, e engádense os números 4 e 5 á
norma 14, relativa ás opcións de custos simplificados aplicables aos custos de persoal,
que queda redactada do seguinte modo:
«14.

Opcións de custos simplificados aplicables aos custos de persoal relativos a
subvencións e asistencia reembolsable

1. Os custos de persoal subvencionables dunha operación poderanse
determinar mediante a aplicación dunha tarifa sobre o número de horas
efectivamente dedicadas á execución da dita operación, sen necesidade de
autorización por parte da autoridade de xestión, sempre que a tarifa por hora
aplicable se calcule con base nos últimos custos salariais brutos anuais
documentados e conforme o establecido no artigo 68 bis, números 2, 3 e 4, do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013.
2. Para a determinación dos últimos custos salariais brutos anuais a que se
refire o número anterior, só se incluirán aqueles custos relacionados coa persoa ou
persoas que traballan directamente na operación e xustifican a dedicación de parte
da súa actividade a ela, ben con base no seu salario real, ben na media dos custos
laborais dos empregados encadrados na mesma categoría ou nivel profesional. Non
se terán en conta os custos indirectos de emprego, entendidos como aqueles
relacionados co persoal que realiza actividades de índole xeral.
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3. No caso a que se refire o número 1 da presente norma, o documento en que
se establecen as condicións da axuda deberá recoller, ademais dos elementos a
que se refire a norma 12, a tarifa por hora resultante para cada traballador ou
categoría de traballador e, de ser o caso, a periodicidade con que esta se deba
revisar. O método e os cálculos utilizados para a determinación dos custos salariais
brutos anuais que permiten determinar a tarifa deberán estar dispoñibles para a
autoridade de xestión ou organismo intermedio e ser auditables.
4. Os custos directos de persoal dunha operación poderán tamén calcularse a
un tipo fixo de ata o 20 % dos custos directos da dita operación que non sexan
custos de persoal, sen necesidade de efectuar ningún cálculo para determinar o tipo
aplicable e sen necesidade de autorización da autoridade de xestión, sempre e
cando os custos directos da operación non inclúan contratos de obras públicas que
superen o limiar indicado na letra a) do artigo 4 da Directiva 2014/24/UE.
5. Poderanse calcular igualmente os custos de persoal subvencionables dunha
operación, logo de autorización da autoridade de xestión, utilizando as opcións de
custos simplificados previstos no artigo 67, número 1, letras b), c) e d), do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013, sempre que se establezan conforme algún dos
métodos a que se refire o artigo 67, número 5, do mencionado regulamento.»
Nove.
«14 bis.

Engádese unha nova norma 14 bis, redactada do seguinte modo:
Financiamento a tipo fixo dos custos que non sexan custos de persoal

1. Poderase empregar un tipo fixo de ata o 40 % dos gastos directos de
persoal subvencionables para cubrir o resto de custos subvencionables dunha
operación nos termos do artigo 68 ter do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, sen
necesidade de efectuar ningún cálculo para determinar o tipo aplicable e sen que
sexa necesaria a autorización da autoridade de xestión. Para aplicar esta opción, os
custos directos de persoal non poderán ter sido determinados mediante un tipo fixo.
2. Poderanse calcular igualmente determinadas categorías de custos distintas
das de persoal, logo de autorización da autoridade de xestión, a un tipo fixo
establecido por algún dos métodos a que se refire o artigo 67, número 5,
do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.»
Dez. Modifícase a letra b) do número 2 da norma 15, que queda redactada do
seguinte modo:
«b) Se confíen as tarefas de execución ao BEI; a institucións financeiras
internacionais das que un Estado membro sexa accionista; a un banco ou institución
públicos, constituídos como entidade xurídica, que desenvolvan actividades
financeiras con carácter profesional e que reúnan as condicións establecidas no
artigo 38 do Regulamento (UE) 1303/2013; ou a un organismo de dereito público ou
privado.»
Once. Engádeselle á norma 16, relativa aos investimentos realizados polos destinatarios
finais dos instrumentos financeiros, un novo número 6 redactado do seguinte modo:
«6. Cando os instrumentos financeiros concedan axuda en forma de capital
circulante ou capital de explotación ás pemes de conformidade co artigo 37, número
4, parágrafo segundo, do Regulamento (UE) 1303/2013 como medida en resposta
ao gromo da COVID-19, non se exixirán plans empresariais ou documentos
equivalentes novos ou actualizados, nin probas que permitan verificar que a axuda
prestada con cargo aos instrumentos financeiros se utilizase para os fins previstos,
como parte dos documentos xustificativos.»
Doce.

Suprímese a norma 19.

Sec. I. Páx. 7
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Suplemento en lingua galega ao núm. 37
Disposición derradeira única.

Venres 12 de febreiro de 2021

Sec. I. Páx. 8

Entrada en vigor.

A presente orde ministerial entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no
«Boletín Oficial del Estado».
Non obstante, serán de aplicación as normas sobre gastos subvencionables que se
establecen nos números 5 e 7 da norma 1; nos números 2, 3 e 5 da norma 3; no número 1
da norma 6 e nas normas 13, 14 e 14 bis, aos gastos en que incorrese o beneficiario e que
fosen aboados a partir do día 2 de agosto de 2018.
Pola súa parte, serán de aplicación as normas sobre gastos subvencionables que se
establecen nos números 2, 3 e 4 da norma 1; no número 4 da norma 3; no número 5 da
norma 10; na norma 10 bis; na letra b) do número 5 da norma 12 e no número 6 da norma 16,
aos gastos en que incorrese o beneficiario e que fosen aboados a partir do día 1 de febreiro
de 2020.
Madrid, 5 de febreiro de 2021. –A ministra de Facenda, María Jesús Montero
Cuadrado.
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