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REIAL DECRET LLEI 7/1994, de 20 de juny, sobre
llibertat d’amortització per a les inversions generadores d’ocupació. («BOE» 147, de 21-6-1994.)

En l’actual situació de reactivació de l’economia espanyola s’ha observat que hi ha determinats sectors en els
quals les inversions en actius fixos nous no comporten en
tots els casos un increment simultani dels llocs de treball.
Per tal de fomentar les inversions que generen ocupació es considera imprescindible adoptar mesures que
incentivin simultàniament les inversions productives i la
creació de llocs de treball. A aquest efecte, el present Reial
decret llei estableix la llibertat d’amortització dels elements adquirits dins un determinat període de temps amb
la condició que es creïn i es mantinguin llocs de treball.
Aquesta mesura és complementària de les adoptades per
incentivar la inversió empresarial en el Reial decret llei
3/1993, de 26 de febrer, de mesures urgents en matèries
pressupostàries, tributàries i financeres.
Es tracta, per tant, d’una mesura que, a través de
l’ajornament del pagament dels impostos sobre societats
i de la renda de les persones físiques, ha de contribuir a la
millora de la situació financera de les empreses i facilitar
l’adopció de decisions d’inversió i ocupació.
L’adopció urgent de la mesura anterior aconsella la
utilització del mecanisme que preveu la Constitució, mitjançant la promulgació del reial decret llei oportú.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté
l’article 86 de la Constitució espanyola, a proposta del
ministre d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 de
juny de 1994,
DISPOSO:
Article únic.
1. Els elements de l’actiu fix material nous, afectes a
l’exercici de l’activitat empresarial del subjecte passiu,
posats a la seva disposició entre el dia 1 de gener de 1994
i el dia 31 de desembre del mateix any, gaudeixen de llibertat d’amortització sempre que, durant els vint-i-quatre
mesos següents a la data de l’inici del període impositiu
en què els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’empresa s’incrementi respecte a la
plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors i l’increment
es mantingui durant un període addicional de vint-i-quatre mesos més.
La quantia de la inversió que es pot beneficiar del
règim de llibertat d’amortització és la que resulti de multiplicar la xifra de 15.000.000 de pessetes per l’increment
esmentat calculat amb dos decimals.
Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l’empresa i
del seu increment s’han de considerar les persones ocupades, en els termes que disposi la legislació laboral,
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tenint en compte la jornada contractada en relació amb la
jornada completa.
La llibertat d’amortització és aplicable des de l’entrada
en funcionament dels elements que s’hi puguin acollir.
2. El règim que preveu l’apartat anterior també és
aplicable als elements encarregats en virtut d’un contracte
d’execució d’obra subscrit durant 1994, sempre que la
seva posada a disposició sigui anterior al 31 de desembre
de 1995.
3. El que preveuen els dos apartats anteriors també
és aplicable als elements d’actiu fix material construïts
per la mateixa empresa.
4. La llibertat d’amortització és incompatible amb els
beneficis fiscals següents:
a) La deducció per inversions que preveu l’article 26
de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l’impost sobre
societats, per als mateixos elements.
b) La bonificació que preveu l’article 2 de la Llei
22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de
reforma del règim jurídic de la funció pública i de la protecció per desocupació.
c) La bonificació que preveu l’article 25.a), tercer, de
la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, respecte als elements en els quals s’inverteixin els
beneficis objecte d’aquesta.
d) L’exempció per reinversió de l’article 15, vuit, de la
Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, respecte als elements en els quals es reinverteixi
l’import de l’alienació.
5. En cas de transmissió de l’element o elements que
hagin gaudit de llibertat d’amortització, únicament es pot
acollir a l’exempció per reinversió l’import de l’increment
de patrimoni determinat per la diferència entre el valor de
transmissió i el seu valor net comptable calculat per aplicació del coeficient màxim establert a les taules d’amortització oficialment aprovades.
6. En el supòsit que s’incompleixi l’obligació d’incrementar o mantenir la plantilla, s’ha de procedir a ingressar la quota íntegra que hagi correspost a la quantitat
deduïda en excés més els interessos de demora corresponents.
L’ingrés de la quota íntegra i dels interessos de demora
s’ha de fer conjuntament amb l’autoliquidació corresponent al període impositiu en el qual s’hagi incomplert una
obligació o l’altra.
Disposició final única.
Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 20 de juny de 1994.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

