
Suplement núm. 5 Any 1983 127

– Determinació de l’estructura empresarial adequada i 
dels ajustos necessaris per aconseguir-la. 

– Mesures de caràcter industrial, tecnològic, comer-
cial, laboral i financer que s’han de desenvolupar i instru-
mentació d’aquestes mesures. 

Article 3r 1. El projecte de pla s’ha de negociar amb 
les representacions empresarials i sindicals i, si hi ha 
acord sobre el projecte dins el termini prèviament fixat, 
l’òrgan d’elaboració l’ha d’elevar, a través del Ministeri 
d’Indústria i Energia, a la Comissió Delegada del Govern 
per a Assumptes Econòmics. 

2. Si no s’arriba a un acord sobre el projecte de pla, 
l’òrgan d’elaboració l’ha de trametre, pel mateix conducte, 
a la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Eco-
nòmics, i proposar l’aprovació del projecte quan la recon-
versió del sector es consideri imprescindible per als inte-
ressos de l’economia nacional. 

Article 4t 1. La Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics ha d’examinar el projecte tramès i, 
en cas d’aprovar-lo, n’ha de donar trasllat al Ministeri d’In-
dústria i Energia, per a la tramitació de la proposta a què 
es refereix l’article 1r d’aquest Reial decret llei. 

2. El reial decret de reconversió ha de regular les 
mesures establertes en el pla i determinar els beneficis 
aplicables, així com les condicions necessàries per obte-
nir-los. 

CAPÍTOL II

Desenvolupament del pla de reconversió

Article 5è 1. Les empreses de cada sector es poden 
acollir al que estableixi el reial decret de reconversió; a 
aquest efecte, han d’elaborar un programa que determini 
i concreti, en l’àmbit de l’empresa, el compliment de les 
condicions que estableix el pla de reconversió. 

2. La sol·licitud d’incorporació al pla, acompanyada 
del programa previst al número anterior, l’ha de presentar 
l’empresa davant el Ministeri d’Indústria i Energia, per a la 
seva aprovació conjunta per aquest Ministeri i els d’Eco-
nomia i Hisenda i Treball i Seguretat Social, amb l’informe 
previ de la Comissió de Control i Seguiment que preveu 
l’article 6. 

Article 6è 1. El reial decret de reconversió ha d’es-
tablir una comissió de control i seguiment, en la qual han 
d’estar representades l’Administració de l’Estat i les orga-
nitzacions empresarials i sindicals que hagin expressat el 
seu acord al pla. 

2. El reial decret de reconversió ha de determinar el 
sistema de seguiment i control que la comissió ha de fer, 
així com la informació que li han de proporcionar les 
empreses i els òrgans de gestió sectorial, per tal de conèi-
xer l’adequació per part de les empreses a les mesures 
del pla. En tot cas, la comissió de control i seguiment ha 
d’informar, amb caràcter previ a l’aprovació, els progra-
mes de les empreses, a què es refereix l’article 5. 

Article 7è 1. Per a l’execució i el desenvolupament 
operatiu dels aspectes empresarials i tècnics del pla, el 
reial decret de reconversió pot establir, per a les empreses 
que hi estiguin acollides, l’obligació de formar part d’una 
societat de reconversió o, si s’escau, d’una altra modalitat 
d’agrupació d’empreses en les condicions que es deter-
minin per reglament. 

Amb caràcter alternatiu, el reial decret de reconversió 
pot establir, com a òrgan tècnic del pla, una gerència, que 
gaudeix de personalitat jurídica pública, pot contractar en 
règim de dret privat i finançar-se amb els recursos que 
estableixi l’esmentat reial decret. 

2. Les societats de reconversió a què es refereix el 
paràgraf 1 del nombre anterior han de limitar el seu 
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Extingida la vigència de la Llei 21/1982, de 9 de juny, la 
subsistència dels problemes de la reconversió industrial, 
així com els objectius de la política de reindustrialització i 
innovació tecnològica, fan necessari l’aprovació d’un nou 
marc jurídic en aquesta matèria. 

Aquest Reial decret llei aborda la delimitació d’aquest 
marc jurídic i hi introdueix importants modificacions en 
relació amb el règim anteriorment vigent. 

En aquest sentit, i a banda de l’adaptació de les mesu-
res relatives al tractament tributari i laboral de les empre-
ses en reconversió, s’ha de destacar l’articulació a nivell 
legal del procediment per a la declaració d’un sector en 
reconversió, la introducció d’accions específiques de 
caràcter financer com les relatives als crèdits participa-
tius, i la previsió de mesures actives davant dels efectes 
negatius derivats dels processos d’ajust a través dels fons 
de promoció d’ocupació i de les zones d’urgent reindustri-
alització. 

D’altra banda, el Reial decret llei també aborda els 
objectius bàsics en matèria de promoció de la innovació 
tecnològica, a través de mesures específiques de foment i 
dotant el Centre per al Desenvolupament Tecnològic 
Industrial d’una configuració més adequada per al com-
pliment de les seves funcions. 

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de novembre 
de 1983,

DISPOSO:

CAPÍTOL PRIMER

Procediment per a la declaració d’un sector en reconversió 

Article  1r La declaració d’un sector industrial o, 
excepcionalment, d’un grup d’empreses en reconversió 
l’ha de fer el Govern, a proposta dels ministres d’Econo-
mia i Hisenda, Treball i Seguretat Social i Indústria i Ener-
gia, mitjançant un reial decret i de conformitat amb el pro-
cediment que estableix aquest Reial decret llei, quan el 
sector o grup d’empreses estigui en una situació de crisi 
d’especial gravetat i la seva recuperació es consideri d’in-
terès general. 

La iniciativa del procediment de declaració en recon-
versió correspon al Ministeri d’Indústria i Energia, al qual, 
si s’escau, les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives es poden adreçar per sol·licitar de manera 
suficientment documentada aquesta declaració. 

Article 2n 1. Amb caràcter previ a la declaració d’un 
successor o grup d’empreses en reconversió, la Comissió 
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics ha de 
designar un òrgan, integrat per representants de l’Admi-
nistració, amb l’únic objecte d’elaborar, recollint les opini-
ons de les representacions sindicals i empresarials impli-
cades, i de negociar amb aquestes, dins del pla que fixi la 
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econò-
mics, el corresponent projecte de pla de reconversió 
industrial. 

2. El projecte a què es refereix el número anterior ha 
de contenir, com a mínim, les dades següents: 

– Descripció de la situació del sector, amb especial 
referència a la demanda i la previsible evolució. 

– Determinació dels objectius bàsics que s’han d’asso-
lir mitjançant la reconversió i el disseny de l’estructura 
industrial del sector. 

– Pla d’inversions. 
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objecte social al compliment dels fins que els assigni el 
pla de reconversió, s’han de constituir com a societats 
anònimes i se’ls han d’aplicar les normes corresponents a 
aquestes societats, amb les especialitats següents: 

Primera.–En la denominació de la societat ha de figu-
rar, en tot cas, l’expressió «Societat de Reconversió». 

Segona.–La condició de soci queda limitada a les soci-
etats o empreses acollides a la reconversió. 

Tercera.–L’Estat ha d’estar representat en tots els 
òrgans de la societat. Qualsevol decisió social que afecti 
les previsions del pla de reconversió ha de tenir la confor-
mitat de la representació de l’Estat. 

Quarta.–Per a la constitució de la societat, es requereix 
que els estatuts tinguin l’aprovació del Ministeri d’Indús-
tria i Energia. 

3. Els beneficis tributaris que pot atorgar el reial decret 
a les agrupacions d’empreses o societats de reconversió 
que s’hagin constituït a l’empara del que estableix el 
número anterior, així com les seves filials que es creïn per 
al compliment d’objectius previstos en la reconversió, 
són els següents: 

a) Bonificació del 99 per 100 de la quota de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats, concepte operacions societàries, per als actes i 
contractes que siguin necessaris per a la seva constitució 
i dissolució. 

b) Bonificació del 99 per 100 dels tributs locals que 
siguin exigibles com a conseqüència de la creació de la 
societat o agrupació de reconversió quan així ho acordi 
l’entitat local afectada, sense que l’Estat estigui subjecte 
al compliment del que estableix l’article 721 de la Llei de 
règim local, text refós aprovat per Decret de 24 de juny 
de 1954. 

c) Bonificació del 99 per 100 de la quota íntegra de 
l’impost sobre societats. 

d) Bonificació del 99 per 100 de l’impost general 
sobre el tràfic de les empreses que gravi les operacions 
que es produeixin entre la societat o agrupació de recon-
versió, les empreses membres i les empreses filials que 
creï aquella, sempre que siguin estricta conseqüència dels 
fins que constitueixen l’objecte social d’aquella. 

4. La part de les subvencions que rebi la societat o 
agrupació de reconversió i transfereixi a les societats o 
empreses acollides al procés de reconversió no es consi-
dera ingrés computable en aquella però sí en aquestes. 

5. Tampoc es consideren, si s’escau, aplicables les 
normes que sobre operacions vinculades conté l’article 16 
de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, les operacions rea-
litzades entre les empreses en reconversió i la societat o 
agrupació d’empreses de reconversió. 

6. La societat o agrupació d’empreses de reconver-
sió no està subjecta al règim de transparència fiscal. 

CAPÍTOL III

Mesures de caràcter tributari

Article 8è 1. El reial decret de reconversió pot ator-
gar a les empreses que s’acullin al procés de reconversió 
industrial els següents beneficis tributaris respecte a la 
realització d’inversions, operacions i actes jurídics exigits 
pel procés de reconversió: 

a) Bonificació del 99 per 100 dels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats, tràfic d’empreses i recàrrec provincial que gravin 
préstecs, crèdits participatius, emprèstits i augments 
de capital. 

b) Bonificació del 99 per 100 de l’impost general 
sobre tràfic d’empreses i recàrrec provincial, drets aranze-

laris i impostos de compensació de gravàmens interiors 
que gravin les importacions de béns d’equip i utillatge de 
primera instal·lació quan no es fabriquin a Espanya o 
siguin manifestament inadequats per als objectius del 
programa de reconversió, realitzades per les societats o 
empreses que estiguin acollides al pla de reconversió. 

Aquest benefici es pot fer extensiu als materials i pro-
ductes que, tot i no produir-se a Espanya, s’importin per a 
la seva incorporació a béns d’equip que es fabriquin a 
Espanya. 

c) L’elaboració de plans especials a què es refereixen 
els articles 19, 2n, d), de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, 
i 13, f), 2, de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, pot 
incloure la llibertat d’amortització referida als elements de 
l’actiu quan estiguin afectes a l’activitat inclosa en el sec-
tor objecte de reconversió, en les condicions que es deter-
minin per reglament. 

d) Les subvencions de capital rebudes es poden 
computar com a ingressos en qualsevol exercici que ho 
consideri convenient l’empresa, dins el termini màxim 
que assenyala l’article 22.6 de la Llei 61/1978, de 27 de 
desembre, sense necessitat d’atendre els criteris d’amor-
tització expressament assenyalats en aquest precepte. 

e) Les inversions previstes en el pla i les de foment 
d’activitats exportadores a què es refereix l’article 26 de la 
Llei 61/1978, de 27 de desembre, que realitzin les empre-
ses per a la consecució dels fins establerts en el pla de 
reconversió s’han de deduir, en tot cas, al tipus màxim 
que autoritzen l’article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de 
desembre, o les lleis de pressupostos a aquests efectes. 

La deducció per inversions a què es refereix el parà-
graf anterior té el límit del 40 per 100 de la quota de l’im-
post sobre societats. 

Si la quantia de la deducció excedeix aquest límit, l’ex-
cés es pot deduir successivament de les quotes correspo-
nents als quatre exercicis següents, computats tal com 
preveu l’apartat següent. 

f) Els terminis aplicables per a la compensació de 
bases imposables negatives de societats l’activitat única 
o preponderant de les quals estigui inclosa en el pla de 
reconversió, així com els que també siguin aplicables a la 
deducció per inversions, es compten a partir del primer 
exercici que doni resultats positius d’aquelles activitats 
dins la vigència d’aquest pla. 

g) En la deducció per inversions no es computa com 
a reducció de plantilla la que derivi de l’aplicació de la 
política laboral continguda en el pla de reconversió. 

h) Els expedients de fusions i segregacions previstos 
en el pla de reconversió s’han de tramitar pel procediment 
que el Ministeri d’Economia i Hisenda estableixi amb els 
beneficis que conté la Llei 76/1980, de 26 de desembre, 
sobre règim fiscal de les fusions d’empreses. 

Els percentatges de bonificacions a què es refereix 
aquesta Llei s’han de fixar en els reials decrets de recon-
versió. 

2. Sense perjudici de l’aplicació dels articles 26 de la 
Llei 44/1978, de 8 de setembre, i 22 de la Llei 61/1978, 
de 27 de desembre, les empreses o societats acollides 
al pla de reconversió poden considerar com a partida 
deduïble de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques o de l’impost sobre societats, de conformitat amb 
un pla lliurement formulat per aquelles, el valor net 
comptable de les instal·lacions substituïdes que no 
siguin objecte d’alienació. 

Quan aquesta es produeixi, s’han de computar les 
variacions en el valor del patrimoni que en pugui derivar, 
d’acord amb el que disposa la legislació reguladora 
d’aquells tributs. 

3. El Govern pot establir, en el reial decret de recon-
versió, un règim i unes condicions especials per al fracci-
onament o l’ajornament dels deutes tributaris i dels con-
trets amb la Seguretat Social. 
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CAPÍTOL IV

Mesures de caràcter financer

Article 9è 1. El reial decret de reconversió pot pre-
veure l’atorgament dels següents beneficis de caràcter 
financer a les empreses que s’hi acullin: 

a) En relació amb les obligacions pendents: 
Inclusió del deute que les empreses del sector tingui con-

tret amb les entitats oficials de crèdit en la renegociació de 
qualsevol deute contret amb altres creditors amb una espe-
cial atenció a les petites i mitjanes empreses industrials. 

b) En relació amb les noves inversions i el saneja-
ment financer previst en el pla: 

1r Accés preferent al crèdit oficial per finançar actua-
cions previstes en el pla. 

2n Aval de la institució oficial de crèdit que determini 
l’Institut de Crèdit Oficial, que pot incloure la garantia de 
l’aportació de les empreses per finançar les mesures labo-
rals previstes en el capítol VI d’aquest Reial decret llei. 

El Tresor públic respon amb caràcter subsidiari i fins al 
límit establert per a cada any en els pressupostos gene-
rals de l’Estat dels menyscaptes que, pel conjunt de les 
operacions de crèdit i aval subscrites amb les empreses 
acollides a reconversió, s’originin a l’Institut de Crèdit Ofi-
cial o entitats oficials de crèdit. 

3r Subvencions per a la bonificació del tipus d’inte-
rès dels crèdits no oficials que financin les diverses actu-
acions previstes en el pla. 

4t Subvencions a les empreses acollides als plans de 
reconversió; o bé, directament, o bé a través de les societats 
de reconversió o altres entitats previstes a aquest efecte. 

5è Subvencions a les empreses acollides als plans de 
reconversió, que començaran a reintegrar-s’hi a partir de 
l’existència de beneficis de l’empresa i condicionant, total-
ment o parcialment, la seva distribució al reintegrament. 

2. Per a la percepció de subvencions no lligades 
específicament al finançament de noves inversions per 
part de les empreses en reconversió, es pot exigir la ces-
sió prèvia a la societat de reconversió o òrgan de gestió 
anàleg pel temps que duri aquesta, de drets de vot en la 
mateixa proporció que tinguin les subvencions percebu-
des en relació amb la xifra de capital social. 

Article 10. 1. Les aportacions financeres de nous 
fons amb destinació a empreses en reconversió es consi-
deren computables en el coeficient d’inversió obligatòria 
de les entitats de dipòsit en la forma que es determini per 
reglament. 

2. En el cas d’ampliació de capital de societats que 
cotitzin a borsa, les noves accions emeses per les socie-
tats en reconversió poden tenir un valor nominal inferior 
a les emeses amb anterioritat. 

Les noves accions gaudeixen de drets polítics i econò-
mics iguals, en termes absoluts, a les accions antigues de 
màxim nominal. 

Els accionistes tenen, en tot cas, dret preferent a la 
subscripció d’aquestes accions. 

Article 11. 1. Les entitats públiques o privades 
poden concedir préstecs de caràcter participatiu en els 
quals, amb independència del pacte d’interessos, s’acordi 
la participació del creditor en el benefici net del deutor. 

2. Els préstecs participatius tenen les característi-
ques següents: 

a) L’entitat que concedeix el préstec participa en els 
beneficis líquids, amb independència que, a més, s’acordi 
un interès fix. 

b) El prestatari no pot anticipar l’amortització dels 
crèdits excepte en cas que aquesta amortització antici-
pada es compensi amb una aportació equivalent de fons 

propis, sempre que aquesta amortització no provingui de 
regularització d’actius. En cap cas, l’amortització antici-
pada del crèdit participatiu pot alterar la relació existent 
entre recursos propis i recursos aliens. 

c) Els préstecs participatius s’han d’inscriure en una 
línia especial del balanç del prestamista i del prestatari, i 
tenen la consideració de fons propis per apreciar la sol-
vència financera de l’empresa deutora; per bé que els 
seus interessos i també la participació que preveu l’apar-
tat a) es consideren partida deduïble, als efectes de la 
base imposable de l’impost sobre societats. 

d) Per a la prelació de crèdits, els creditors per prés-
tecs participatius se situen després dels creditors comuns. 
Els crèdits participatius són del mateix rang. 

Article 12. Els valors emesos per societats acollides 
a plans de reconversió gaudeixen, pel sol fet de la seva 
inclusió en la cotització oficial de les borses, de tots els 
avantatges inherents a la cotització qualificada. 

CAPÍTOL V

Altres mesures de reconversió industrial

Article 13. En els casos de fusió de societats, acolli-
des a plans de reconversió, només gaudeixen del dret de 
separació els accionistes dissidents. Aquest dret s’ha 
d’exercir en el termini d’un mes a comptar de la data de 
l’última publicació de l’acord de fusió. 

Els accionistes que se separin de la societat obtenen el 
reemborsament de les seves accions al preu de cotització 
mitjana de l’últim any. Si les accions no tenen cotització 
oficial en borsa, els subhasta la societat, amb admissió de 
licitadors estranys, a compte i risc del soci dissident, i han 
de ser adquirides per la societat al tipus de sortida en el 
cas que no es formuli cap oferta. 

Els creditors de les societats a fusionar que hagin estat 
degudament citats perquè intervinguin en la formació del 
balanç final no tenen dret a oposar-se a la fusió, però con-
serven la preferència sobre els béns que van ser de la res-
pectiva societat deutora i, a més, la societat resultant ha 
de respondre del compliment amb tots els altres béns del 
seu patrimoni total. La citació als creditors s’ha de fer, o 
bé personalment, o bé en els anuncis de fusió. El balanç 
ha de contenir la descripció suficient dels béns de cada 
societat, i si es tracta de béns fungibles s’hi ha de precisar 
la qualitat i la quantitat dels béns. 

Article 14. 1. Queden excloses de la prohibició que 
conté l’article 1 de la Llei 110/1983, de 20 de juliol, les pràc-
tiques que, sense donar als partícips la possibilitat d’ex-
cloure la competència en preus, siguin necessàries per a 
la consecució dels objectius perseguits per la reconversió 
que es projecta, i la seva durada no excedeixi la fixada per 
a l’execució d’aquesta última. 

2. La necessitat d’aquestes pràctiques per a l’execu-
ció del pla de reconversió l’han de declarar, si s’escau, i 
amb l’audiència prèvia dels interessats, els ministeris 
d’Economia i Hisenda i d’Indústria i Energia. 

Article 15. 1. El reial decret de reconversió pot establir 
que la instal·lació, ampliació i trasllat d’indústries del sector 
se sotmeti al règim d’autorització administrativa prèvia. 

2. Per tal de garantir que les sol·licituds que es formulin, 
de conformitat amb el que disposa el número anterior, 
s’ajustin al que estableix el pla de reconversió, les sol·licituds 
han de ser autoritzades pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

CAPÍTOL VI

Mesures laborals

Article 16. 1. Els plans de reconversió han d’in-
cloure, com a mínim, dins les mesures de caràcter laboral, 
previsions corresponents a la determinació de les planti-
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lles operatives i les accions de regulació d’ocupació neces-
sàries per al seu ajust i els calendaris d’aplicació, la deter-
minació dels criteris per a l’execució de les mesures de 
mobilitat geogràfica i funcional, el desenvolupament de 
programes de formació i readaptació professional i les 
orientacions de política salarial en el sector. 

2. Les empreses que sol·licitin acollir-se al pla han de 
concretar aquestes mesures en el programa previst al 
número 1 de l’article 5 d’aquest Reial decret llei, i recollir 
sobre aquestes, en els termes que pugui establir el reial 
decret de reconversió, l’informe del comitè d’empresa o 
delegats de personal i, si s’escau, dels delegats sindicals 
reconeguts a l’empresa, que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud 
a què es refereix aquest article. 

Article 17. L’aprovació d’un pla de reconversió es 
considera causa tecnològica o econòmica o, si s’escau, 
tècnica o organitzativa, als efectes que les empreses que 
s’hi acullin puguin modificar, suspendre o extingir les 
relacions laborals i aplicar mesures de mobilitat geogrà-
fica i funcional de conformitat amb els objectius i les nor-
mes de procediment establerts en el pla. 

Article 18. En els casos de fusions, segregacions, 
associacions o agrupacions d’empreses, el pla de recon-
versió sectorial ha d’establir el règim unitari o no de les 
condicions de treball aplicables als treballadors de les 
empreses afectades. 

Si es preveuen transferències de personal entre dife-
rents empreses acollides al pla, aquest ha d’establir les 
corresponents garanties jurídiques i econòmiques. 

Article 19. Si, com a conseqüència de les previsions 
del pla de reconversió, s’adopten mesures que consistei-
xin en la suspensió de relacions de treball o reduccions de 
jornada, les empreses es beneficien de l’exoneració pre-
vista a l’article 20.3 de la Llei 51/1980, de 8 d’octubre. 

Article 20. Les indemnitzacions per extinció de la 
relació laboral que es reconeguin als treballadors en els 
expedients de regulació d’ocupació incoats per a l’aplica-
ció de les previsions del pla de reconversió poden ser 
fraccionades fins a un màxim de dotze mensualitats sense 
que en cap cas l’import de les mensualitats sigui inferior a 
la quantitat que el treballador hauria percebut en actiu. 

Article 21. 1. Els treballadors que quedin en situació 
legal de desocupació, com a conseqüència de l’aplicació 
de mesures laborals de la reconversió, tenen dret a la per-
cepció de prestacions de desocupació pel període màxim 
legal per una sola vegada, amb independència de les 
cotitzacions prèvies que tinguin acreditades. 

2. El cost de les ampliacions del període de percep-
ció de les prestacions de desenvolupament que es produ-
eixin com a conseqüència del que disposa el número 
anterior es finança amb càrrec als recursos que s’establei-
xin a aquests efectes. 

Article 22. 1. Amb la finalitat de millorar la intensi-
tat de la protecció per desocupació, complementant les 
prestacions bàsiques i complementàries i ampliant-ne la 
durada, així com de col·laborar en la recol·locació en 
noves ocupacions dels treballadors afectats per la recon-
versió mitjançant la incentivació econòmica a la creació 
d’ocupacions de caràcter estable i la readaptació professi-
onal dels treballadors excedents, els reials decrets de 
reconversió poden preveure la constitució de fons de pro-
moció d’ocupació. 

2. Els fons de promoció d’ocupació es constitueixen 
com a associacions sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica pròpia, tenen el caràcter d’entitats col·laboradores 
de l’Institut Nacional d’Ocupació, i actuen sota la seva ins-
pecció. 

3. El Govern ha de regular mitjançant reial decret les 
normes bàsiques per les quals s’han de regir els fons de 
promoció d’ocupació que han de contenir: 

a) La composició dels òrgans de govern. 
b) Els fins de l’associació. 
c) Les condicions d’incorporació i permanència dels 

treballadors excedents. 
d) Els recursos per al seu funcionament, la seva con-

sideració jurídica i les exempcions aplicables a les quanti-
tats aportades. 

Article 23. 1. El reial decret de reconversió ha d’esta-
blir les condicions en què es poden concedir ajudes, equi-
valents a la jubilació anticipada del sistema de la Seguretat 
Social als treballadors amb seixanta anys d’edat o més 
que, com a conseqüència de la reconversió, cessin en les 
seves empreses abans d’arribar a l’edat fixada per a la jubi-
lació amb plens drets en el règim de la Seguretat Social 
d’enquadrament, d’acord amb els criteris següents: 

Primer.–Les prestacions equivalents a la jubilació les  
reconeix l’entitat gestora competent i es calculen aplicant 
a la base reguladora corresponent a la pensió de jubilació 
el percentatge que es determini en el corresponent reial 
decret de reconversió, segons una escala que combini 
l’edat dels interessats amb els períodes d’ocupació cotit-
zats, en una fórmula semblant a la que s’utilitza per deter-
minar la pensió de jubilació anticipada en el règim gene-
ral de la Seguretat Social. 

El cost d’aquestes ajudes equivalents a la jubilació 
anticipada es finança amb càrrec als recursos que el reial 
decret de reconversió estableixi. 

Segon.–L’import de la prestació a què es refereix el 
número anterior s’ha de complementar, mitjançant una 
ajuda especial, per garantir al treballador el 75 per 100 de 
la seva remuneració mitjana durant els sis mesos anteri-
ors al seu acolliment a aquest sistema, sense que la quan-
titat total que percebi el beneficiari pugui ser superior a la 
pensió de jubilació que se li hauria reconegut si hagués 
complert l’edat general de jubilació. 

Aquesta ajuda complementària es deixa d’abonar a 
partir del moment en què el treballador compleixi sei-
xanta-cinc anys d’edat. 

Tercer.–Durant el període de percepció de l’ajuda el 
beneficiari es considera en situació assimilada a l’alta en 
el corresponent règim de la Seguretat Social, i continua 
cotitzant-se per aquest règim en les contingències de mort 
i supervivència, jubilació i invalidesa. A aquest efecte, es 
considera com a base de cotització la remuneració mit-
jana que hagi servit per a la determinació de la quantia de 
l’ajuda a què es refereix el número anterior, amb el coefi-
cient d’actualització anual que estableixi el Ministeri de 
Treball i Seguretat Social de manera que, en complir l’edat 
general de jubilació, el beneficiari pugui accedir a la pen-
sió amb plens drets. 

2. El finançament de les mesures previstes en els 
apartats segon i tercer del número anterior s’ha de fer 
amb càrrec a les empreses acollides al pla o els fons de 
promoció d’ocupació, segons disposi el reial decret de 
reconversió, el qual ha de determinar les corresponents 
aportacions, així com la forma, el termini i les condicions 
en què s’han d’efectuar les aportacions. Aquestes aporta-
cions es poden equiparar, als efectes de recaptació, a les 
quotes de la Seguretat Social. 

CAPÍTOL VII 

Zones d’urgent reindustrialització 

Article 24. El Govern pot declarar zona d’urgent rein-
dustrialització l’àrea o àrees del territori nacional que 
resultin especialment afectades per la crisi d’un sector 
industrial declarat en reconversió. 

Article 25. El reial decret pel qual es declari una zona 
d’urgent reindustrialització ha de contenir: 
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1. Els objectius que es pretenen aconseguir. 
2. La delimitació geogràfica de la zona. 
3. Les activitats econòmiques la realització de les 

quals pugui donar lloc a la concessió de beneficis. 
4. Els beneficis que es puguin concedir d’entre els 

assenyalats a l’article següent. 
5. El termini durant el qual es poden sol·licitar els 

beneficis, que s’ha de fixar d’acord amb els criteris esta-
blerts a l’article 29 i sense perjudici que es prorrogui amb 
la finalitat d’ajustar-se als esmentats criteris. 

6. Les condicions que han de reunir els projectes per 
poder ser objecte de beneficis. 

7. Les normes bàsiques de procediment per a la tra-
mitació de les sol·licituds de beneficis. 

Article 26. 1. Els beneficis que es poden concedir a 
les empreses que realitzin activitats protegibles a les 
zones d’urgent reindustrialització són els següents: 

1r Subvenció, sigui quina sigui la forma que adopti o 
el concepte pel qual es concedeixi, amb càrrec a les parti-
des pressupostàries corresponents i en el percentatge de 
la inversió aprovada que estableixi el reial decret de crea-
ció de la zona d’urgent reindustrialització. 

2n Preferència en l’obtenció de crèdit oficial. 
3r Beneficis fiscals: 

a) Bonificació de fins al 99 per 100 de l’impost gene-
ral sobre el tràfic d’empreses, drets aranzelaris i impost 
de compensació de gravàmens interiors que gravin les 
importacions de béns d’equip i utillatge de primera instal-
lació quan no es fabriquin a Espanya o resultin manifesta-
ment inadequats per als objectius de la inversió prevista. 

Aquest benefici es pot fer extensiu als materials o pro-
ductes que tot i no produir-se a Espanya s’importin per a 
la seva incorporació a béns d’equip que es fabriquin a 
Espanya. 

b) Bonificació de fins al 99 per 100 de qualsevol 
arbitri o taxa de les corporacions locals que gravin l’es-
tabliment de les activitats industrials quan així ho acordi 
l’entitat local afectada, sense que l’Estat estigui subjecte 
al compliment del que estableix l’article 721 de la Llei de 
règim local, text refós aprovat pel Decret de 24 de juny 
de 1954. 

2. Les empreses que s’instal·lin en zones d’urgent 
reindustrialització poden sol·licitar en qualsevol moment, 
i sense perjudici de rectificacions posteriors, l’aprovació 
dels plans especials d’amortització a què es refereixen els 
articles 19, segon, d), de la Llei 44/1978, i 13, f), 2, de la Llei 
61/1978, adaptats tant a les circumstàncies que es donen 
en els elements objecte del pla, com a les circumstàncies 
específiques de la seva utilització en aquestes zones. 

Article 27. 1. Els beneficis fiscals es concedeixen 
per un termini de cinc anys, prorrogables per un altre perí-
ode no superior al primer, si les circumstàncies econòmi-
ques i de realització del projecte ho aconsellen. 

2. El Ministeri d’Indústria i Energia, una vegada 
determinades les empreses que rebran beneficis per la 
seva instal·lació a la zona d’urgent reindustrialització, ho 
ha de comunicar, quant als beneficis fiscals, al Ministeri 
d’Economia i Hisenda als efectes de la concessió defini-
tiva per aquest Ministeri dels esmentats beneficis. 

Article 28. Són incompatibles els beneficis correspo-
nents a una zona d’urgent reindustrialització amb els que 
es puguin concedir a les empreses que s’hagin acollit als 
beneficis establerts en un reial decret de reconversió 
industrial, així com amb els que es puguin aplicar per la 
realització d’inversions en una zona o polígon de prefe-
rent localització industrial o en una gran àrea d’expansió 
industrial. 

Article 29. El termini màxim per acollir-se als benefi-
cis que estableix aquest capítol és de tres anys. 

Article 30. En el reial decret de declaració d’una zona 
d’urgent reindustrialització es crea una comissió gestora 
integrada per representants dels ministeris afectats i 
també de la comunitat autònoma corresponent. 

Aquesta comissió està presidida pel representant del 
Ministeri d’Indústria i Energia i en formen part, a més, el 
director d’una oficina executiva que es crea a cada zona el 
nomenament del qual l’ha de proposar al ministre d’In-
dústria i Energia el president de la comissió gestora, des-
prés d’escoltar-la. 

En el reial decret de creació de la zona d’urgent rein-
dustrialització s’ha d’establir el mecanisme de coordina-
ció entre els fons de promoció d’ocupació i la comissió 
gestora de la zona corresponent, de manera que es garan-
teixi la participació sindical a les zones d’urgent reindus-
trialització. 

Article 31. Les comissions gestores previstes a l’arti-
cle anterior tenen les funcions següents: 

a) Promoure la inversió privada de la zona, de confor-
mitat amb els objectius de la política industrial general. 

b) Proposar als organismes competents de l’Admi-
nistració l’elaboració de plans encaminats a la creació de 
la infraestructura necessària, facilitar a les empreses el 
suport assistencial que requereixen, tant des del punt de 
vista d’avaluació de projectes com d’innovació tecnolò-
gica, assistència gerencial i reciclatge i formació de recur-
sos humans excedents. 

c) Determinar les necessitats financeres globals per 
a la realització del projecte i distribuir-les segons les 
modalitats d’ajuda existents. La instrumentació del crèdit 
oficial l’ha de fer l’entitat bancària oficial corresponent. 

d) Emetre informe sobre els expedients que presen-
tin les empreses en sol·licitud dels beneficis previstos, per 
tal que pugui ser tramitada l’ordre ministerial correspo-
nent en què es concedeixen legalment els beneficis. 

e) Promoure la participació en el capital social de les 
empreses de societats de promoció industrial. 

f) Qualsevol altra que tendeixi directament o indirec-
tament a pal·liar els efectes negatius de la crisi del sector 
declarat en reconversió i, especialment, el seu impacte en 
la petita i mitjana empresa industrial. 

Article 32. L’oficina executiva a què es refereix l’arti-
cle 30 és l’encarregada d’executar les decisions de la 
comissió gestora, de coordinar l’aplicació de les diferents 
mesures que s’adoptin, d’avaluar i transmetre a la comis-
sió les necessitats que es plantegin a la zona i de sotmetre 
a la comissió les propostes de qualificació dels projectes 
que es presentin per a l’obtenció de beneficis. 

CAPÍTOL VIII

Informació, infraccions i sancions

Article 33. 1. Les empreses acollides a plans de 
reconversió o incorporades a una zona d’urgent reindus-
trialització, sense perjudici d’altres mesures de control 
que s’estableixin en els corresponents reials decrets, han 
de presentar anualment a l’Administració de l’Estat un 
informe comprensiu de l’estat de compliment de tots els 
objectius previstos i dels compromisos contrets per les 
parts, amb motivació, si s’escau, de les desviacions pro-
duïdes. 

2.  L’Administració de l’Estat ha de fer les inspeccions 
necessàries per comprovar el grau de compliment dels 
objectius del pla i l’exactitud de les dades subministrades 
per les empreses. 

3. El falsejament, la inexactitud o l’omissió en les 
dades subministrades per les empreses pot donar lloc a la 
privació total o parcial dels beneficis concedits amb càr-
rec a fons públics, amb l’obligació de reintegrar les sub-
vencions, indemnitzacions i quotes dels impostos no 
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satisfetes, així com els corresponents interessos de 
demora. 

Article 34. 1. L’incompliment de les obligacions a 
què s’hagin compromès les empreses en els plans i pro-
grames de reconversió dóna lloc a la pèrdua, total o par-
cial, dels beneficis obtinguts amb l’obligació de reintegra-
ment que preveu el número 3 de l’article anterior i una 
multa de l’import fins al triple de la quantia dels beneficis, 
segons la gravetat de l’incompliment i sense perjudici de 
l’aplicació, quan sigui procedent, dels preceptes sobre 
delicte fiscal. 

2. L’Administració pot exercir l’acció de responsabili-
tat contra els administradors de les empreses infractores 
pels danys ocasionats a l’Estat. 

CAPÍTOL IX

Promoció de la innovació tecnològica

Article 35. 1. Les despeses de recerca i desenvolu-
pament realitzades per les empreses poden reduir la 
quota íntegra de l’impost sobre societats, l’any en què es 
produeixin, en la quantia del 15 per 100 de les despeses 
en intangibles i del 30 per 100 del valor de l’adquisició 
dels actius fixos aplicats al procés de recerca i desenvolu-
pament. 

2. Hi ha llibertat d’amortització durant cinc anys per 
a les inversions en maquinària i béns d’equip destinats a 
activitats de recerca i desenvolupament, així com les 
inversions en intangibles unides als programes i projec-
tes realitzats, i durant set anys per als edificis assignats a 
aquestes activitats. 

Article 36. 1. Per a la gestió i el desenvolupament 
de la política d’innovació tecnològica del Ministeri d’In-
dústria i Energia, es transforma l’actual organisme autò-
nom Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, 
adscrit al Ministeri d’Indústria i Energia, en una entitat de 
dret públic, amb personalitat jurídica, de les previstes a 
l’apartat b) de l’article o de la Llei general pressupostària i 
amb la mateixa denominació. 

2. Són funcions del Centre per al Desenvolupament 
Tecnològic Industrial: 

a) Identificar àrees tecnològiques prioritàries. 
b) Promoure la col·laboració entre la indústria i les 

institucions i organismes de recerca i desenvolupament 
tecnològic. 

c) Promocionar l’explotació industrial de les tecnolo-
gies desenvolupades per iniciativa del mateix centre o per 
altres centres públics i privats, i donar suport a la fabrica-
ció de presèries i comercialització de nous productes i 
processos, especialment en mercats exteriors.

d) Participar a risc i ventura o mitjançant crèdits pri-
vilegiats en programes i projectes de desenvolupament 
tecnològic o de disseny industrial. 

e) Participar en operacions de capital de risc mitjan-
çant l’adquisició d’accions minoritàries de noves empre-
ses amb tecnologia emergent. 

f) Encarregar i adquirir prototips de productes i plan-
tes pilot. 

g) Desenvolupar un programa de gestió de serveis 
de suport a la innovació tecnològica. 

3. L’organització del centre de desenvolupament tec-
nològic industrial i les facultats i composició dels seus 
òrgans rectors s’han de determinar per reglament. 

4. Els recursos del Centre de Desenvolupament Tec-
nològic Industrial estan integrats pels productes i les ren-

des del seu patrimoni, l’aportació de l’Estat per a despe-
ses d’inversió i funcionament, els ingressos per la 
prestació dels serveis, els crèdits i préstecs i qualsevol 
altra aportació que li pugui ser atribuïda. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.–1. Les empreses que en la data d’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret llei s’hagin acollit a plans 
de reconversió aprovats de conformitat amb la legislació 
anterior es continuen regint pel que disposin aquesta i el 
pla corresponent. 

2. La Comissió Delegada del Govern per a Assump-
tes Econòmics, a proposta del Ministeri d’Indústria i Ener-
gia, pot autoritzar l’aplicació de les mesures previstes en 
aquest Reial decret llei a les empreses a què es refereix el 
paràgraf anterior, que a aquest efecte han de complir les 
condicions que determini la comissió delegada. 

3. Els treballadors que pertanyin a empreses inclo-
ses en sectors declarats en reconversió de conformitat 
amb la Llei 21/1982, la relació laboral dels quals hagi estat 
extingida en virtut d’una resolució administrativa poste-
rior a l’1 de setembre de 1983, en aplicació d’acords adop-
tats per les comissions executives o altres òrgans de 
govern anàlegs dels diferents sectors, es poden acollir, 
previ acord a aquest efecte de la Comissió Delegada per a 
Assumptes Econòmics, a les mesures laborals que esta-
bleix el capítol VI d’aquest Reial decret llei. 

Segona.–En els plans de reconversió actualment en 
vigor que tinguin previst el funcionament d’una gerència, és 
aplicable a la mateixa gerència el que disposa el paràgraf 2n 
del número 1 de l’article 7 d’aquest Reial decret llei. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es poden constituir amb la participació de l’Institut de 
la Petita i Mitjana Empresa Industrial societats d’empre-
ses de les previstes a l’article 2n de la Llei 169/1983, de 28 
de desembre, que tenen els beneficis fiscals establerts per 
a aquestes societats. 

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–Aquest Reial decret llei entra en vigor l’en-
demà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
llevat del que disposa l’article 36, que entra en vigor l’1 de 
gener de 1984. 

Segona.–La vigència dels capítols I a VIII d’aquest Reial 
decret llei finalitza el 31 de desembre de 1986, sense per-
judici de la subsistència de les mesures previstes en els 
corresponents reials decrets de reconversió, en què la 
durada és la que aquests determinen. 

Tercera.–L’entitat de dret públic creada a l’article 36 
d’aquest Reial decret llei se subroga en els drets i les obli-
gacions de l’extingit organisme autònom Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic Industrial. 

Quarta.–Queden derogades totes les disposicions que 
s’oposin al que estableix aquest Reial decret llei. 

Cinquena.–S’autoritza el Govern per dictar les disposi-
cions necessàries per a l’aplicació i el desplegament 
d’aquest Reial decret llei. 

Madrid, 30 de novembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


