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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
4667 Reial decret 303/2015, de 24 d’abril, pel qual es modifica el Reglament dels 

incentius regionals, de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, 
aprovat pel Reial decret 899/2007, de 6 de juliol.

El Reial decret 899/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament dels incentius 
regionals, de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d’incentius regionals 
per a la correcció dels desequilibris econòmics interterritorials, va adaptar el règim jurídic 
dels incentius regionals a la normativa comunitària vigent en matèria d’ajudes de finalitat 
regional.

En el «Diari Oficial de la Unió Europea» del passat dia 23 de juliol de 2013 es van 
publicar les directrius sobre les ajudes estatals de finalitat regional per a 2014-2020 
(2013/C 209/01). D’altra banda, en el «Diari Oficial de la Unió Europea» del passat dia 26 
de juny s’ha publicat el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 
2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat 
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Aquesta normativa ha introduït algunes novetats en matèria d’inversions 
subvencionables, acreditació del no-inici de les inversions mitjançant la supressió de la 
«comunicació d’elegibilitat», així com per a la demostració de l’efecte incentivador de les 
ajudes per poder ser-ne beneficiari, que exigeixen la modificació dels articles 8, 9, 22 i 24 
del Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de 
desembre.

Així mateix, la disposició final vuitena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, ha modificat la redacció de l’article 
13.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en matèria de 
requisits per poder ser beneficiari de subvencions les empreses que hagin estat 
declarades en concurs. Atès que, de conformitat amb el que preveu la disposició 
addicional novena de la Llei esmentada, els incentius regionals es regeixen, amb caràcter 
general, per la seva normativa específica i només se’ls aplica la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, de manera supletòria, es modifica la redacció de l’article 15.1.b) del Reglament 
per donar-li en aquesta matèria una redacció idèntica a la de la Llei esmentada.

Es reintrodueix com a inversió incentivable l’adquisició d’actius immaterials, amb els 
límits que preveu el Reglament, i es redueix de cinc milions d’euros a un milió el límit que 
permet al beneficiari d’una subvenció d’incentius regionals sol·licitar cobraments a compte 
a mesura que vagi justificant la inversió.

Per a les petites i mitjanes empreses es redueix de cinc anys a tres el termini de 
l’obligació de manteniment de les inversions en condicions normals de funcionament, 
comptats a partir de la data de fi de vigència establerta en la resolució individual de 
concessió.

Finalment, en matèria de control i inspecció dels incentius s’introdueixen una sèrie 
criteris per valorar la proporcionalitat de determinats incompliments.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia afectades i ha emès informe el Consell 
Rector d’Incentius Regionals.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 24 d’abril de 2015,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la 
Llei 50/1985, de 27 de desembre, aprovat pel Reial decret 899/2007, de 6 de juliol.

El Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de 
desembre, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 8 queda redactat de la manera següent:

«Article 8. Altres condicions exigibles als projectes.

Els projectes d’inversió que es pretenguin acollir al règim dels incentius 
regionals han de complir els requisits següents:

a) Considerar-se viables tècnicament, econòmicament i financerament, 
d’acord amb la documentació aportada en la sol·licitud.

b) Disposar d’un nivell d’autofinançament no inferior al que especifiquin els 
reials decrets de delimitació i en tot cas igual o superior al 25 per cent. A més 
l’empresa que promogui el projecte ha de disposar d’un nivell mínim de fons propis 
que s’ha de fixar en la resolució individual de concessió d’acord amb els criteris que 
fixi sobre això el Consell Rector d’Incentius Regionals.

c) La sol·licitud per acollir-se als beneficis s’ha de presentar abans del 
començament de la realització de la inversió per a la qual se sol·liciten els incentius 
regionals, de manera que la inversió només es pot iniciar després de la presentació 
de la sol·licitud esmentada.

A aquests efectes, per «inici de les inversions» s’entén o bé l’inici dels treballs de 
construcció en la inversió, o bé el primer compromís en ferm per a la comanda 
d’equipaments o un altre compromís que faci la inversió irreversible, si aquesta data és 
anterior. La compra de terrenys i els treballs preparatoris com l’obtenció de permisos i 
la realització d’estudis previs de viabilitat no es consideren l’inici dels treballs.

d) L’ajuda ha de tenir un efecte incentivador, consistent en el fet que el sol·licitant 
que emprengui el projecte no ho hauria fet sense l’ajuda, o només l’hauria emprès 
d’una manera limitada o diferent o en un altre lloc, per la qual cosa, juntament amb el 
requisit que esmenta el paràgraf anterior, quan se sol·liciti l’ajuda s’ha d’explicar quin 
efecte sobre la decisió d’invertir o sobre la decisió de localitzar la inversió s’hauria 
produït si no es rebessin els incentius regionals. A més, les grans empreses han de 
presentar proves documentals que donin suport al que s’ha descrit anteriorment.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 9 queda redactat de la manera següent:

«1. Els conceptes d’inversió que es poden incentivar són els actius fixos nous 
o de primer ús, referits als elements d’inversió següents:

a) Obra civil.
b) Béns d’equipament, exclosos els elements de transport exterior.
c) En el cas de les petites i mitjanes empreses, fins al 50 per cent dels costos 

derivats dels estudis previs del projecte, entre els quals es poden incloure: treballs 
de planificació, enginyeria de projecte i de direcció facultativa dels projectes.

d) Actius immaterials, sempre que no excedeixin el 30 per cent del total de la 
inversió incentivable, s’utilitzin exclusivament en el centre on es porti a terme el 
projecte, siguin inventariables, amortitzables i s’adquireixin en condicions de mercat 
a tercers no relacionats amb el comprador.

e) Altres conceptes, excepcionalment.

Per determinar els imports de les inversions subvencionables corresponents als 
apartats anteriors, el Consell Rector d’Incentius Regionals pot establir mòduls per unitat 
de mesura, de manera que es garanteixi que no se superen els preus de mercat.»
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Tres. El paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 15 queda redactat de la manera següent:

«b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats 
insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que hi hagi 
adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitats de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi 
conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.»

Quatre. El paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«b) Si l’ajuda es determina com un percentatge de la inversió aprovada, l’ha 
de mantenir en la zona de promoció econòmica on se li va concedir l’ajuda i en 
condicions normals de funcionament durant un període mínim de cinc anys, si és 
una gran empresa, i tres anys si és una petita o mitjana empresa, a partir de la data 
de fi de vigència establerta en la resolució individual de concessió.»

Cinc. El paràgraf f) de l’apartat 1 de l’article 22 queda redactat de la manera següent:

«f) Gestionar i tramitar els expedients de sol·licitud.»

Sis. L’article 24 queda redactat de la manera següent:

«Article 24. Execució anticipada dels projectes.

Els sol·licitants dels incentius regionals poden executar les inversions sense 
necessitat d’esperar a la resolució final que s’adopti, sempre que acreditin 
adequadament, en la forma que estableixi el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, que aquestes inversions no s’havien iniciat abans de presentar la 
sol·licitud sense que això prejutgi la decisió que finalment s’adopti.»

Set. L’apartat 3 de l’article 37 queda redactat de la manera següent:

«3. Liquidació a compte parcial.

Dins del termini de vigència, el beneficiari pot sol·licitar davant la comunitat 
autònoma cobraments a compte de la subvenció, a mesura que vagi justificant la 
realització de la inversió, sempre que estigui autoritzat així en la corresponent 
resolució individual de concessió.

Encara que hagin percebut imports parcials de la subvenció abans del final del 
termini de vigència, el beneficiari ha de formalitzar el que estableix l’article 38 
d’aquest Reglament.

En cap cas s’han d’acordar calendaris d’inversió i de subvenció associats per a 
expedients amb un import de subvenció inferior a 1 milió d’euros.»

Vuit. Els apartats 1 i 3 de l’article 41 queden redactats de la manera següent:

«1. Totes les incidències en la titularitat del beneficiari que afectin el projecte 
produïdes durant el període de cinc anys següents a la data del fi de vigència, si és 
una gran empresa, o de tres anys si és una PIME, s’han de comunicar a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma. La incidència l’ha de resoldre la Direcció 
General de Fons Comunitaris.

3. La resolució de la incidència de transmissió recull la responsabilitat solidària 
tant de transmissor, titular dels incentius, com del nou adquirent respecte del 
compliment les condicions pendents tenint en compte els terminis fixats 
respectivament per al manteniment de l’ocupació i per al manteniment de la 
inversió. Aquesta responsabilitat l’han d’acceptar expressament les dues societats.»

Nou. Els apartats 2 i 3 de l’article 42 queden redactats de la manera següent:

«2. Amb l’objecte de fer les comprovacions de l’obligació de manteniment que 
descriu el punt anterior el beneficiari ha d’aportar al final de la vigència l’inventari 
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dels béns objecte de la subvenció a què fa referència l’article 34.1. Aquest inventari 
ha de contenir la informació necessària que permeti verificar el manteniment de les 
inversions de la seva propietat en els cinc o tres anys següents a la finalització del 
termini de vigència, segons que correspongui, d’acord amb el model normalitzat 
que estableixi el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. En el període 
comprès entre els sis i tres mesos anteriors a la finalització del termini per al 
manteniment de les inversions, el beneficiari ha de presentar, de nou, davant 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma el mateix model d’inventari de béns a 
aquesta data i en el qual s’han de reflectir, si s’escau, les baixes d’actius i les dates 
en què es van produir, així com la identificació dels béns substitutius i les dates de 
la seva incorporació. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de remetre a 
la Direcció General de Fons Comunitaris l’informe sobre el grau de compliment 
d’aquesta condició, després de fer la comprovació física de l’existència dels béns 
abans de la finalització del termini establert per al manteniment de les inversions.

El no-compliment del que disposa l’apartat 1 o la no-presentació en els terminis 
assenyalats de l’inventari de béns a què fa referència aquest apartat podria donar 
lloc a la declaració de pèrdua de la subvenció concedida prèvia tramitació del 
procediment d’incompliment que regula l’article 45.

3. La concessió dels incentius regionals està condicionada al manteniment 
durant dos anys des de la data de fi de vigència dels llocs de treball exigits, que 
han d’incloure els llocs a mantenir durant el període de vigència i el manteniment 
dels llocs a crear, si s’escau, al final de la vigència.»

Deu. L’article 46 queda redactat de la manera següent:

«Article 46. Incompliment de condicions i graduació del seu abast.

1. Correspon la declaració d’incompliment i, si s’escau, el reintegrament total 
o parcial de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora meritat 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament, en els casos següents:

a) Incompliment de les obligacions de justificació, comunicació o acreditació, 
justificació insuficient, o justificació fora del termini establert.

b) Obtenir la subvenció sense complir les condicions requerides per a això.
c) El falsejament, la inexactitud o l’omissió en les dades subministrades pel 

beneficiari que hagin servit de base per a la concessió.
d) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
e) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la 

concessió de la subvenció.
f) Incórrer en qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència 

dels incentius en alguna de les causes que preveu l’article 15 d’aquest Reglament.
g) Obtenir la subvenció per una quantia amb un import que, aïlladament o en 

concurrència amb subvencions o ajudes d’altres administracions públiques o 
d’altres ens públics o privats, sobrepassi els límits màxims de la inversió aprovada 
que regula l’article 13 d’aquest Reglament, així com els corresponents reials 
decrets de delimitació.

h) Incompliment de les obligacions del beneficiari que preveu l’article 16 
d’aquest Reglament.

2. Si es tracta de condicions referents a la quantia de la inversió, l’abast de 
l’incompliment es determina proporcionalment a la inversió que no s’ha fet o s’ha 
fet indegudament.

Si l’incompliment supera el 50 per 100 l’abast de l’incompliment és total.
3. Si es tracta de les condicions referents al manteniment de la inversió en 

condicions normals de funcionament durant els terminis a què es refereix el 
paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 16, l’abast de l’incompliment es determina de 
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manera proporcional a la inversió no mantinguda i al període durant el qual s’hagin 
incomplert els requisits.

Si l’incompliment supera el 50 per 100 l’abast de l’incompliment és total.
4. Si es tracta de condicions referents a la creació i el manteniment de llocs 

de treball, tant en el període de vigència com en el període de dos anys posterior al 
final de la vigència, l’abast de l’incompliment es determina en la proporció en què la 
condició esmentada hagi quedat incomplerta relacionant els llocs no mantinguts o 
no creats amb els que el beneficiari havia quedat obligat en la resolució 
corresponent i, si s’escau, al temps del període corresponent, mesurat en mesos, 
durant el qual s’hagi incomplert la condició. A aquests efectes, en els mesos en què 
el nivell mitjà d’ocupació del beneficiari iguali o superi el que fixi la resolució es 
considera que les condicions s’han complert però l’excés de llocs de treball sobre 
els que s’estava obligat a mantenir o a crear no es compensa amb els llocs que no 
s’hagin mantingut o creat en altres períodes mensuals diferents.

En tot cas, l’obligació de mantenir l’ocupació, tant durant el període de vigència 
com durant el període posterior al final de la vigència, exigeix que ni el nivell 
d’ocupació en el moment de la finalització de cada període ni l’ocupació mitjana 
computant la totalitat dels llocs de treball mantinguts durant el període considerat 
siguin inferiors al nivell d’ocupació a mantenir que fixi la resolució.

Igualment l’obligació de crear ocupació, tant durant el període de vigència com 
durant el període posterior al final de la vigència, exigeix que el nivell d’ocupació en 
el moment de la finalització de cada període no sigui inferior al nivell d’ocupació a 
mantenir que fixi la resolució més la meitat de l’ocupació a crear.

Si no es respecten els requisits que estableixen els dos paràgrafs anteriors, 
l’incompliment excedeix el 50 per 100 o té com a resultat la destrucció d’ocupació, 
l’abast de l’incompliment és total.

5. En el supòsit d’obtenir incentius per una quantia amb un import que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes públiques, 
sobrepassi els límits màxims a què fa referència l’article 3.2 de la Llei 50/1985, s’ha 
de minorar l’import dels incentius en l’excés obtingut sobre els límits màxims de la 
inversió aprovada.

6. En tot cas, l’abast de l’incompliment és total en els casos següents:

a) Obtenir la subvenció sense complir les condicions requerides per a això.
b) Quan no s’acrediti el nivell d’autofinançament mínim exigit en la resolució 

de concessió sobre la base del que estableix la lletra b) de l’article 8.
c) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
d) La no-inscripció en els registres oficials exigits per la legislació per a 

l’exercici de l’activitat subvencionada.
e) No tenir els permisos, les llicències o les autoritzacions exigits per la 

normativa aplicable que siguin necessaris per dur a terme les inversions 
compromeses o per exercir l’activitat subvencionada en condicions normals de 
funcionament.

f) Quan el beneficiari no acrediti que està al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.

g) La falta de col·laboració amb les actuacions de comprovació i control a què 
es refereix l’article 16.1.e).

h) Quan, en qualsevol moment de la vigència, el beneficiari incorri en les 
situacions de prohibició d’accés als incentius regionals que estableix l’article 15 
d’aquest Reglament.

i) Si com a conseqüència de l’incompliment la inversió subvencionable queda 
per sota del mínim fixat en els reials decrets de delimitació als efectes de concessió.

j) Quan l’import resultant dels incentius no superi el 35 per 100 dels aprovats 
inicialment.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 102  Dimecres 29 d'abril de 2015  Secc. I. Pàg. 6

k) Quan no es compleixin els terminis previstos en la resolució de concessió 
per a l’acreditació del compliment de condicions, inclosos els previstos per a les 
condicions intermèdies que regula l’article 33.

l) Quan la subvenció percebuda per a un mateix projecte superi els límits 
màxims establerts amb base en una subvenció no comunicada en els terminis que 
estableix l’article 16 h).

m) Quan no es comuniquin les incidències en la titularitat posteriors a la 
concessió en el termini que preveu l’article 31.3.

n) La no-presentació en el termini assenyalat dels inventaris de béns a què fa 
referència l’article 42.2.

7. Si l’incompliment deriva de la inobservança d’alguna condició o supòsit 
diferent dels anteriors, el seu abast, total o parcial, es determina en funció del grau 
i de l’entitat de la condició incomplerta.

8. La concurrència de diferents causes d’incompliment dóna lloc a l’apreciació 
conjunta d’aquestes causes per determinar l’abast de l’incompliment.

A aquests efectes, l’abast de l’incompliment, en tant per 100, s’obté restant de 
100 el producte del grau de compliment, en tant per cent, de totes i cadascuna de les 
condicions.

9. Quan l’abast de l’incompliment sigui total aplicant el que estableixen els 
apartats anteriors, no correspon reconèixer cap subvenció al beneficiari, i dóna lloc, 
si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes i a l’exigència dels 
interessos de demora corresponents.

En els altres casos, la subvenció que correspon reconèixer al beneficiari s’obté 
reduint la subvenció concedida en el percentatge de l’abast de l’incompliment, i 
dóna lloc, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes en excés i a 
l’exigència dels interessos de demora corresponents.»

Disposició transitòria única. Manteniment de la condició d’ocupació, incompliment i 
graduació del seu abast.

A les ajudes concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
en les quals no hagi finalitzat el termini de vigència establert en la resolució individual 
de concessió, els és aplicable el que s’hi estableix respecte a l’obligació de mantenir 
els llocs de treball exigits de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 42 i de conformitat 
amb els criteris que estableix l’apartat 4 de l’article 46 per determinar l’incompliment 
de la condició d’ocupació i graduar-ne l’abast, sempre que això sigui més favorable al 
beneficiari. Això mateix és aplicable a les ajudes per a les quals no s’hagi complert el 
període de dos anys posteriors al final de la vigència, exclusivament quant a l’obligació 
de mantenir els llocs de treball exigits durant aquest període.

Disposició final primera. Habilitació.

S’habilita el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques per dictar, a proposta del 
Consell Rector d’Incentius Regionals, les disposicions necessàries per al desplegament i 
l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 24 d’abril de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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