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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA
4671

Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de dades
nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts
públics.

El precedent immediat de la base de dades nacional de subvencions és a l’article 20
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que ratifica la base de
dades que ja operava des de l’any 2000. Els seus trets fonamentals van ser el seu àmbit,
generalitzat a totes les administracions públiques, i el seu caràcter reservat. L’article 20 va
ser objecte de desplegament en el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, va imposar la publicitat obligatòria de totes les subvencions i altres ajudes
públiques; el model de publicitat s’ha instrumentat a partir de la base de dades nacional de
subvencions per donar resposta a una doble finalitat: mostrar a través d’un únic punt
d’informació la totalitat de les subvencions i les ajudes públiques concedides per totes les
administracions públiques i reforçar la integritat del contingut de la base de dades.
Mitjançant la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, es va modificar l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, per preveure la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques a partir del
contingut recollit a la base de dades nacional de subvencions; a més, i per reforçar-ne la
integritat, es va dissenyar un nou procediment per a la publicació de les convocatòries.
Fins al 31 de desembre de 2015 la base de dades nacional de subvencions va
subministrar informació de les subvencions concedides pel sector públic estatal en els
termes que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i, a partir de 2016, també publica les
subvencions i les ajudes públiques concedides per la resta de les administracions
públiques espanyoles, i integra així en un únic punt la informació sobre l’activitat
subvencionadora de tot el sector públic nacional.
Juntament amb els requeriments de publicitat ja assenyalats, és necessari preveure
les noves condicionalitats que imposa la normativa europea. Així, a partir de l’Estratègia 2020,
es va publicar la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè
Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre modernització de les ajudes
estatals a la UE, COM (2012) 209, en la qual es plantejava la necessitat de revisar i
racionalitzar les directrius sobre ajudes estatals. La posada en marxa d’aquest procés va
suposar l’aprovació de reglaments successius (és el cas, per exemple, del 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; o el Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinades categories d’ajuda en els sectors agrícola i forestal i en
zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea; o el Reglament (UE) núm. 1388/2014 de la
Comissió, de 16 de desembre de 2014, pel qual es declaren determinades categories
d’ajudes a empreses dedicades a la producció, la transformació i la comercialització de
productes de la pesca i de l’aqüicultura compatibles amb el mercat interior en aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea; aquesta enumeració
es completa amb altres reglaments i directives de caràcter sectorial). Tots aquests
reglaments tenen en comú la inclusió al seu articulat d’una previsió en què s’estableix
l’obligatorietat de publicar determinada informació de les ajudes estatals en un lloc web
exhaustiu en cada Estat membre. D’altra banda, les ajudes de minimis es regeixen pel que
disposen els seus propis reglaments.
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En especial, els reglaments esmentats estableixen que les obligacions en matèria de
publicació i informació d’ajudes d’estat les han de complir els estats membres al més tard
en un termini de dos anys després de la seva entrada en vigor, termini que es va complir
el dia 1 de juliol de 2016 en el cas del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió,
de 17 de juny de 2014, i el Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny
de 2014, i el dia 1 de gener de 2017 en el cas del Reglament (UE) núm. 1388/2014 de la
Comissió, de 16 de desembre de 2014, la qual cosa obliga a precisar en aquest Reial
decret l’àmbit objectiu i subjectiu de la informació que s’ha de subministrar a la BDNS,
tenint en compte que l’abast previst en aquestes normes és diferent al que en l’actualitat
recull el vigent Reglament general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol.
D’altra banda, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, imposa una nova funcionalitat a la
base de dades nacional de subvencions: la necessitat de publicar totes les convocatòries
que promoguin les diferents administracions públiques. Aquest nou servei ha de permetre
als ciutadans (siguin pimes o altres empreses, persones físiques o entitats sense finalitats
de lucre) conèixer i accedir, des d’un sol repositori, a tota la informació sobre ajudes i
subvencions.
En definitiva, amb el redisseny de la base de dades nacional de subvencions (en
endavant, BDNS) es pretén aconseguir els objectius següents:
1r Posar en comú en un únic punt totes les convocatòries el termini de sol·licitud de
les quals estigui obert per a cada moment determinat, i permetre’n la consulta a tots els
possibles interessats.
2n Estendre l’àmbit objectiu de la base de dades nacional de subvencions a qualsevol
tipus d’ajudes, i avançar més enllà del contingut anterior centrat fonamentalment en
subvencions.
3r Estendre l’àmbit subjectiu de la base a totes les administracions públiques i a les
seves entitats vinculades o dependents, sigui quina sigui la seva naturalesa, pública o
privada, sempre que concedeixin subvencions o ajudes públiques. A més, a partir de la
generalització dels principis que recullen les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, s’estén el deure de publicitat de la BDNS a totes les subvencions
i ajudes que concedeixin els òrgans constitucionals de l’Estat, els òrgans legislatius i de
control autonòmics i altres institucions de dret públic.
4t Donar resposta als requeriments d’informació que estableix la Unió Europea en
matèria d’ajudes d’estat.
5è Servir com a instrument per a la planificació de les polítiques públiques, per a la
millora de la gestió i per a la lluita contra el frau.
La publicitat de subvencions s’ha de posar en relació amb el dret dels ciutadans a la
protecció de les seves dades personals, tal com regulen el Reglament (UE) núm. 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
En aquest sentit cal recordar que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, qualifica la
publicitat com un instrument que promou l’eficiència i l’eficàcia de les administracions
públiques mitjançant una millor fiscalització de l’activitat pública. Des d’aquest interès
general, es justifica la necessitat de donar publicitat a les dades personals dels beneficiaris
de subvencions que siguin persones físiques que siguin imprescindibles per a la seva
identificació d’acord amb la normativa de protecció de dades i en els termes de l’article 20
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Ara bé, aquesta publicitat no suposa que l’ús
posterior de la informació estigui exempt de complir la normativa de protecció de dades,
com ens recorden els articles 15.5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i l’article 4.6 de
la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
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Tal com estableix l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, es considera
convenient que la possible reutilització de la informació esmentada, pel fet que conté
dades personals, se sotmeti a una limitació de finalitat consistent amb la limitació del dret
fonamental a la protecció de dades que per raó de la publicació de les seves dades ha patit
ja el beneficiari de la subvenció; en concret, la reutilització de les dades personals
publicades en el sistema nacional de publicitat de subvencions i ajudes públiques està
condicionada al fet que s’utilitzin exclusivament per a la finalitat de control i transparència
de l’activitat administrativa o amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca
científica o històrica o finalitats estadístiques.
De la mateixa manera, l’article 89, en relació amb els articles 6.4 i 1.b) del Reglament
(UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament
general de protecció de dades), en considerar la finalitat compatible del tractament ulterior
per a una finalitat diferent d’aquella per a la qual es van recollir les dades personals,
permet al responsable del tractament de les dades personals, en aquest cas la BDNS,
sol·licitar garanties adequades, les quals poden incloure un tractament ulterior que no
permeti o ja no permeti la identificació dels interessats. Aquest tractament ulterior que no
permeti la identificació ha de ser d’un llindar elevat de manera que s’aconsegueixi
l’anonimització.
A més, amb la finalitat d’evitar l’elaboració de perfils personals a partir del coneixement
agrupat de les diferents subvencions percebudes per un mateix beneficiari, s’escurça el
període de permanència de la publicitat de les subvencions dirigides a persones físiques
de quatre anys a un, en la manera establerta al cos d’aquesta norma a partir de l’any de
concessió, termini que es considera el necessari per a les finalitats del tractament de les
dades personals esmentades de conformitat amb l’article 5.1.e) de l’RGPD.
Aquestes solucions de caràcter general es completen amb el règim específic previst
per als casos en què la base de dades nacional de subvencions pugui contenir informació
o dades especialment protegides (i per als casos que preveu l’article 14 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre) i amb el reconeixement del dret d’ocultació que tenen les persones
físiques subjectes a una situació de protecció especial. Finalment, cal citar la previsió
recollida en el disseny de la base de dades per impedir que els seus continguts es puguin
indexar amb motors de cerca.
Els procediments que estableix aquest Reial decret permeten assolir els objectius
previstos de la manera més eficient i amb la menor càrrega administrativa possible, en
propiciar de manera decidida solucions electròniques per a la interconnexió entre
administracions públiques i per a la cessió de la informació en l’àmbit privat.
Davant de la necessitat de preveure la regulació de la publicitat no només de les
subvencions sinó de totes les ajudes públiques, s’ha fet necessari dictar un nou reial
decret, fet que suposa eliminar el règim sobre la BDNS que conté el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, per integrar-lo en el present text, amb un àmbit objectiu
molt més ampli. D’aquesta manera, aquest Reial decret compleix els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que conté
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El text es completa amb les modificacions que ha estat necessari incorporar en el
Reglament general de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
perquè el seu contingut concordi amb aquest Reial decret. També es fixa el termini de sis
mesos per a la resolució dels expedients sancionadors per infraccions en matèria de
subvencions, referència que havia desaparegut amb la derogació del Reial decret 1398/1993,
de 4 d’agost, pel qual es va aprovar el Reglament del procediment per a l’exercici de la
potestat sancionadora.
D’altra banda, es fa una nova redacció de la disposició addicional setena del Reglament
general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, per actualitzar
la terminologia i els procediments als reglaments comunitaris vigents en matèria de gestió
i control de fons comunitaris.
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L’entrada en vigor del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de
Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim
i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu
Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, ha
suposat que l’intercanvi d’informació entre autoritats en un Estat membre s’hagi de fer a
través de sistemes d’intercanvi electrònic de dades. Per tant, s’elimina l’apartat relatiu a
l’intercanvi d’informació periòdica entre autoritats.
D’altra banda, es considera adequat i suficient establir el termini d’al·legacions a
l’esborrany d’informe d’auditoria en deu dies hàbils, tenint en compte que l’ús de mitjans
electrònics permet agilitzar el procediment contradictori sense menyscabar drets. A més,
s’elimina aquest termini en el cas en què les conclusions no continguin deficiències o
irregularitats.
Es clarifica l’objecte del control de fons europeus, i es diferencia definitivament del
control financer de subvencions; en aquest sentit s’aclareix que no li són aplicables els
efectes que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, preveu per al control financer de
subvencions al seu article 51.
També s’afegeix un paràgraf relatiu als convenis que pugui subscriure la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat amb les comunitats autònomes i les ciutats amb
estatut d’autonomia. El període de vigència d’aquests convenis està determinat en funció
del que estableixen els reglaments comunitaris, que com a norma jurídica aplicable a
l’ordenament jurídic espanyol és compatible amb el que estableix la lletra h) de l’article 49
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
Finalment, es recull una nova disposició addicional tretzena per dotar d’operativitat la
facultat que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que els òrgans de control puguin
ser assistits pels especialistes tècnics que siguin més adequats en cada ocasió per a la
verificació tècnica de l’aplicació correcta de la subvenció. El procediment previst és el
mateix que ja utilitzen en l’àmbit del control intern els òrgans de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
Aquest Reial decret s’ha sotmès a l’informe previ de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades i de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 8 de març de 2019,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular la base de dades nacional de subvencions
(en endavant, BDNS) i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques, en
desplegament de les previsions que contenen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i la normativa europea en matèria d’ajudes d’Estat i ajudes de minimis.
Article 2.

Àmbit objectiu de la BDNS.

1. La BDNS ha de contenir informació sobre totes les subvencions i les ajudes
públiques següents:
a) Els lliuraments dineraris sense contraprestació que preveu l’article 3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
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b) Les ajudes en espècie que preveu la disposició addicional cinquena de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
c) Els avals i altres garanties, préstecs, aportacions de finançament de risc,
avançaments reemborsables i altres mesures de caràcter financer que suposin un
avantatge econòmic a favor dels seus beneficiaris, excepte quan es dirigeixin a les
administracions públiques que preveu l’article 3.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
d) Els beneficis fiscals i els beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social que
tinguin la consideració d’ajuda d’estat perquè impliquen un avantatge econòmic de caràcter
selectiu, sempre que superin els llindars mínims que exigeixen les normes comunitàries.
e) Les subvencions i altres ajudes a partits polítics.
f) Qualsevol altra ajuda de caràcter no fiscal que es consideri, als efectes del dret de
la Unió Europea, com a ajuda estatal d’acord amb el que preveuen l’article 107 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea i les normes que el despleguin.
2. La BDNS ha de contenir informació respecte a totes les subvencions i les ajudes
públiques que defineix l’apartat anterior, independentment del fet que aquesta informació es
publiqui o no en virtut dels requeriments de publicitat i transparència establerts legalment.
3. La BDNS també ha de contenir informació sobre les condemnes i les sancions
consistents en la prohibició per accedir a noves subvencions o ajudes públiques imposades
mitjançant sentències fermes en els supòsits que assenyala la lletra a) de l’apartat 13.2 o
mitjançant resolucions fermes que preveu la lletra h) del mateix apartat de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre.
4. A la BDNS es pot incorporar qualsevol altra informació que contribueixi al
compliment de les seves finalitats. El subministrament d’informació s’ha de dur a terme
dins de les possibilitats de cessió previstes legalment, i ha de propiciar les solucions més
eficaces que, en cada moment, permeti l’estat de la tecnologia.
Article 3.

Àmbit subjectiu de la BDNS.

1. La BDNS ha de contenir informació de totes les subvencions i les ajudes públiques
recollides a l’article anterior que concedeixin:
a) L’Administració General de l’Estat.
b) Les administracions de les comunitats autònomes.
c) Les entitats que integren l’Administració local.
d) El sector públic institucional, al qual es refereix l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En tot cas, la BDNS ha de recollir informació de les subvencions i les ajudes públiques
que concedeixin els ens integrants del sector públic institucional previstos a l’Inventari
d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local que preveu l’article 82 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
La BDNS ha de recollir igualment la informació que subministrin, segons el que preveu
aquest Reial decret, els òrgans constitucionals de l’Estat, els òrgans legislatius i de control
autonòmics i altres òrgans i entitats de dret públic.
2. En el cas de subvencions o ajudes finançades totalment o parcialment amb càrrec
a fons europeus la informació l’han de subministrar igualment les administracions públiques
i altres entitats previstes en aquest article, segons el que preveu l’apartat 1 de l’article 10.
3. L’obligació de subministrament d’informació que estableix l’article 20.4 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, és exigible igualment encara que les subvencions i altres
ajudes públiques es tramitin a través d’entitats col·laboradores, ja es tracti d’administracions
públiques, entitats financeres, federacions representatives d’algun sector econòmic o grup
d’interès, fundacions públiques o qualsevol entitat pública o privada sigui quina sigui la
seva naturalesa jurídica.
4. Quan els mateixos fons siguin objecte de diverses convocatòries de subvencions
successives, perquè els atorga en primer lloc una Administració de manera acumulada a
una o diverses entitats perquè al seu torn s’encarreguin de la convocatòria de subvencions
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per a la seva distribució entre els beneficiaris, s’han de registrar a la BDNS les dues
convocatòries i les seves concessions corresponents.
5. En altres casos, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot establir el
règim de formalització que contribueixi de la millor manera possible a les finalitats de la
BDNS. En cap cas aquesta formalització ha d’alterar la posició jurídica de cada entitat
segons el règim que s’hagi configurat en la subvenció corresponent.
CAPÍTOL II
Subministrament d’informació a la BDNS
Article 4.

Contingut de la informació que s’ha de subministrar a la BDNS.

S’ha de subministrar la informació següent a la BDNS:
a) Informació sobre la normativa reguladora, les convocatòries, les concessions, els
pagaments fets, les resolucions del procediment de reintegrament i les resolucions fermes
del procediment sancionador.
En el cas de subvencions de concessió directa i d’ajudes públiques, el contingut
esmentat s’ha d’adequar a les seves circumstàncies especials.
No obstant això, no és obligatori subministrar informació de les resolucions de
concessió, i de les fases posteriors corresponents, quan l’import anual atorgat pel mateix
òrgan o entitat a un mateix beneficiari no superi la quantitat total de 100 euros.
b) La informació sobre beneficis fiscals i beneficis en les cotitzacions a la Seguretat
Social s’ha de subministrar respecte a les ajudes individuals que superin els llindars de
publicitat previstos en la normativa comunitària per a les ajudes estatals; el contingut que
s’ha de subministrar ha d’identificar el benefici aplicat, el contribuent, l’import de l’avantatge
econòmic obtingut i altra informació que permeti donar compliment a les obligacions sobre
publicitat d’ajudes d’Estat imposades per la normativa europea, sense perjudici del
compliment adequat de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les lleis
aplicables en matèria de Seguretat Social.
c) Les dades identificatives, així com el període durant el qual no poden tenir la
condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats que han incorregut
en alguna de les prohibicions que preveuen les lletres a) i h) de l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre.
d) Informació sobre subvencions en què s’hagin inclòs, en la valoració, actuacions de
consecució efectiva de la igualtat entre dones i homes o actuacions d’atenció a víctimes de
les diferents formes de violència contra la dona, per part de les entitats sol·licitants.
Article 5.

Procediment per al subministrament d’informació.

1. El subministrament d’informació s’ha de fer a través del sistema d’informació que
determini la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, amb la utilització d’un
certificat electrònic reconegut d’acord amb el que preveu la normativa europea i espanyola
en matèria d’identificació electrònica i serveis de confiança per a les transaccions
electròniques, i d’acord amb les especificacions i el format que s’estableixin en compliment
del que preveu aquest Reial decret, en col·laboració, en tot cas, amb les administracions
públiques i les entitats afectades.
2. La informació corresponent a subvencions i ajudes públiques s’ha de subministrar
en els terminis següents:
a) La informació inicial de cada nova línia de subvenció o ajuda pública s’ha de
subministrar a la BDNS en els termes que estableix l’article 6.
b) La resta de la informació, referida a la concessió, el pagament i, si s’escau, la
referida al procediment de reintegrament i el procediment sancionador, s’ha de subministrar
de manera continuada a mesura que es vagin produint els fets registrables; en qualsevol
cas, s’ha d’aportar abans que finalitzi el mes següent al de la seva producció.
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3. La informació sobre beneficis fiscals i beneficis en les cotitzacions a la Seguretat
Social s’ha de proporcionar a la BDNS almenys un mes abans del termini màxim establert
per la normativa europea per a la publicació d’aquestes ajudes; en concret, tret que la
normativa europea estableixi un termini diferent a dotze mesos, s’ha de subministrar la
informació a la BDNS dins dels onze mesos posteriors a les dates següents:
a) en el cas d’autoliquidacions, el dia últim del termini per a la presentació de
l’autoliquidació.
b) en el cas de liquidacions practicades per l’Administració, la data de la liquidació.
4. La informació sobre les prohibicions d’obtenir la condició de beneficiari o d’entitat
col·laboradora les ha de subministrar:
a) En el cas de sentències fermes, el Ministeri de Justícia, en els termes que preveu
la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b) En el cas d’infraccions administratives, l’òrgan concedent de la subvenció en què
es comet la infracció o, en altres casos, les autoritats que imposin la sanció.
CAPÍTOL III
Tramitació de les convocatòries
Article 6.

Tramitació de la convocatòria.

1. La base de dades nacional de subvencions, en la seva qualitat de sistema nacional
de publicitat de subvencions i ajudes públiques, ha de publicar les convocatòries de totes
les subvencions i les ajudes públiques que preveu aquest Reial decret.
2. Una vegada establertes les bases reguladores, que s’han d’aprovar segons el
procediment establert per a les disposicions normatives, s’ha de tramitar la convocatòria.
Immediatament abans de la publicació al diari oficial oportú, s’ha de registrar la informació
que s’ha d’incloure a la BDNS pels mitjans electrònics que aquesta proporcioni,
acompanyada del text de la convocatòria i del seu extracte.
Després de registrar la informació, la BDNS ha de posar l’extracte de la convocatòria
a disposició del diari oficial per a la seva publicació. L’eficàcia de la convocatòria es
produeix amb la publicació de l’extracte al diari oficial.
El diari oficial és el que a aquest efecte hagi indicat l’òrgan convocant. En la publicació
de l’extracte ha de constar el codi d’identificació que hagi assignat la BDNS a la
convocatòria. L’extracte no pot contenir informació que no s’hagi recollit en el text de la
convocatòria.
La publicació dels extractes que sigui procedent efectuar en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» s’ha de dur a terme a la secció d’anuncis.
3. En els casos en què les comunitats autònomes optin per prescindir de la
intermediació de la BDNS per a la publicació al seu diari oficial, únicament s’ha de registrar
la informació que s’ha d’incloure a la BDNS acompanyada del text de la convocatòria, una
vegada que aquesta s’hagi aprovat i amb antelació suficient perquè els interessats puguin
presentar les seves sol·licituds dins del termini establert.
4. En les subvencions o les ajudes públiques en què no sigui preceptiva la
convocatòria, s’ha de trametre la informació que s’ha d’incloure en la BDNS immediatament
després que es publiqui la disposició reguladora si es tracta de subvencions o ajudes amb
destinataris indeterminats, o quan es registri la concessió en la resta dels casos.
5. La BDNS ha de publicar la convocatòria en el seu lloc web una vegada que hagi
posat a disposició del diari oficial l’extracte corresponent o immediatament que rebi la
informació en la resta dels casos.
6. Qualsevol modificació de la convocatòria sorgida després del seu registre a la
BDNS s’ha de tramitar en els mateixos termes previstos per a les convocatòries; la BDNS
ha de mostrar públicament el text de cada convocatòria i les seves modificacions
posteriors.
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En cas d’anul·lació de la convocatòria, l’acord s’ha de publicar a la BDNS,
independentment dels altres mitjans que s’hagin previst a la convocatòria.
La BDNS pot operar com a mitjà en què s’efectuïn les successives publicacions del
procediment de concessió quan així ho hagi previst la convocatòria, tal com estableix
l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
7. A l’efecte de permetre el seu tractament homogeni i la seva consulta per part de
tots els ciutadans, la informació que s’ha d’incloure a la BDNS s’ha de formalitzar en
castellà, si bé el títol i el text de la convocatòria i dels seus extractes es poden trametre, a
més d’en castellà, també en una altra llengua cooficial.
8. Els òrgans i les entitats que participin en aquest procés s’han de relacionar entre
si a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i la seguretat dels
sistemes i les solucions adoptats per cadascun d’aquests. Els textos de les convocatòries
i dels extractes són responsabilitat de l’òrgan o l’entitat que hagi subministrat la informació
a la BDNS. L’òrgan competent ha d’aportar el contingut de l’extracte de la convocatòria a
la BDNS, que ha de generar un document en format estructurat que s’ha de signar amb un
segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que compleixi els
requisits exigits per la legislació de signatura electrònica, per a la seva posada a disposició
del diari oficial corresponent.
9. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de determinar l’estructura i
el format en què es transmetin les dades i els documents electrònics, entre els admesos a
la Norma tècnica d’interoperabilitat del catàleg d’estàndards (i les seves evolucions
posteriors), aprovada mitjançant la Resolució de 3 d’octubre de 2012 de la Secretaria
d’Estat d’Administracions Públiques.
CAPÍTOL IV
Publicitat i cessió de la informació de la BDNS
Article 7.

Publicitat de les subvencions i les ajudes públiques.

1. A l’efecte de donar compliment a les obligacions de publicitat i transparència en els
termes que preveuen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la base de
dades nacional de subvencions opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions i
ajudes públiques i és el lloc web que, amb caràcter exhaustiu, publica les ajudes d’estat i les
ajudes de minimis en l’àmbit nacional en compliment del que preveu la normativa europea.
La informació ha d’estar disponible a les adreces www.subvenciones.gob.es i www.
infosubvenciones.es.
2. En la publicació s’ha de recollir la informació sobre subvencions i ajudes públiques
segons el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, la normativa emanada de la Unió Europea sobre transparència d’ajudes
públiques i totes les altres normes que siguin aplicables.
3. També s’ha de publicar informació de les sancions fermes imposades per
infraccions molt greus en els termes que recull l’article 20.9 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, quan així ho acordi l’autoritat competent, que ha de resoldre igualment sobre el
temps durant el qual la sanció ha d’estar publicada a la BDNS.
4. L’accés a la informació s’ha de proporcionar d’acord amb els principis que
estableixen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre
reutilització de la informació del sector públic, i la seva normativa de desplegament, així
com la resta de la normativa sobre accés a la informació pública que sigui aplicable.
5. De conformitat amb el que disposa l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, s’han de publicar, en els termes que expressa l’article esmentat, les subvencions
concedides. Quan s’hagin de publicar dades personals dels beneficiaris persones físiques,
s’han de complir, en tot cas, els principis i la normativa de protecció de dades, inclosa la
manera com s’han de publicar les dades personals identificadores del beneficiari. Les dades
personals publicades han de ser exclusivament les necessàries per a la finalitat del tractament.
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No obstant això, no s’han de publicar les subvencions o les ajudes públiques
concedides a persones físiques quan:
a) La informació que conté la BDNS o el mateix objecte de la convocatòria proporcioni
informació o dades especialment protegides dels beneficiaris o relatives a les categories
especials de dades relacionades als articles 9 i 10 del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades).
b) La persona física està en una situació de protecció especial que es pugui agreujar
amb la cessió o la publicació de les seves dades personals, en particular, quan sigui
víctima de violència de gènere o d’altres formes de violència contra la dona.
En el primer cas, l’òrgan convocant ho ha d’assenyalar expressament en la
convocatòria si així s’ha previst a les bases reguladores.
En el segon cas, l’òrgan convocant ha d’anonimitzar la informació que consta a la
BDNS, d’ofici o a instància de l’interessat. Quan la persona física sigui víctima de violència
de gènere, s’ha d’aplicar el que preveu el protocol de col·laboració que s’elabori de
conformitat amb la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
6. Quan la publicació de les subvencions concedides suposi un perjudici dels que
preveu l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i sigui procedent
limitar la publicitat de les subvencions concedides segons el que estableix el seu apartat 2,
l’òrgan convocant ho ha de recollir a la convocatòria.
7. De conformitat amb el que disposa l’article 8.e) de la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, la informació publicada a través del sistema nacional de publicitat de
subvencions i ajudes públiques que contingui dades personals només es pot reutilitzar
amb la finalitat de controlar el funcionament de l’activitat pública com a instrument per a la
millora de la seva gestió o amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca
científica o històrica o per a finalitats estadístiques. Els reutilizadors han d’anonimitzar
prèviament les dades personals.
8. La informació sobre concessions ha d’estar publicada durant els quatre anys
naturals següents a l’any en què es va concedir la subvenció, i l’ha de retirar automàticament
la mateixa BDNS transcorregut aquest termini. En el cas de concessions a favor de
persones físiques, la publicitat es redueix a l’any de concessió i a l’any següent. No obstant
això, aquests terminis s’han de substituir pels establerts a la normativa europea, en cas
que aquesta assenyali terminis superiors.
9. La BDNS ha de proveir, en les comunitats autònomes o les entitats locals que ho
sol·licitin, un servei particularitzat que publiqui la informació referent a les subvencions i les
ajudes públiques concedides per l’Administració sol·licitant, a fi que pugui donar
compliment als requeriments de transparència que estableix la Llei 19/2013, de 9 de
desembre. La publicitat i la reutilització de les dades s’ha de regir per les mateixes normes
establertes respecte a la mateixa BDNS.
10. Quan, en virtut del que preveu l’article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, les
entitats sense ànim de lucre que persegueixin exclusivament finalitats d’interès social o
cultural i tinguin un pressupost inferior a 50.000 euros estiguin obligades a publicar les
subvencions i les ajudes públiques rebudes, s’entén complerta aquesta obligació quan
aquestes subvencions i ajudes públiques apareguin publicades al sistema nacional de
publicitat de subvencions i ajudes públiques. Aquesta previsió també és aplicable a les petites
i mitjanes empreses, tal com es defineixen a la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió,
de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. Els
beneficiaris de les subvencions i les ajudes públiques han d’instar els òrgans concedents
perquè reparin les omissions o els errors que detectin en la seva publicació; quan tinguin
pàgines web corporatives, han d’indicar de manera precisa que la informació esmentada està
publicada al sistema nacional de publicitat de subvencions i ajudes públiques, l’adreça
electrònica del qual, www.infosubvenciones.es, han d’assenyalar expressament.
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Cessió de les dades que conté la BDNS.

1. Excepte pel que es preveu en matèria de publicitat de la BDNS, el seu contingut té
caràcter reservat, i és aplicable, pel que fa al dret d’accés, el que estableix l’apartat segon
de la disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
2. L’accés al seu contingut s’ha de fer segons els procediments i amb l’àmbit establert
a l’article 20.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Les autoritats, els empleats públics i la resta de personal que per raó del seu càrrec o
funció tinguin coneixement de les dades que conté la BDNS estan obligats a guardar un
sigil rigorós i observar un secret estricte; només poden accedir a les dades i la informació
que hagin de conèixer per raons del servei. L’accés al contingut de la BDNS està regulat
pel que preveu la normativa sobre política de seguretat dels sistemes d’informació de la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat.
3. La informació s’ha de cedir per mitjans electrònics. La Intervenció General de
l’Administració de l’Estat ha de donar resposta a les peticions d’informació més freqüents
que facin els diferents òrgans i entitats públiques a través de la Plataforma d’Intermediació
de Dades de les Administracions Públiques.
CAPÍTOL V
Règim de responsabilitats
Article 9.

Administració i custòdia de la BDNS.

1. La BDNS és un sistema integrat per la informació aportada per diferents
administracions i òrgans; cadascun d’aquests manté la propietat i la responsabilitat del
contingut subministrat a la BDNS. Correspon a la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat:
a) Administrar, custodiar i garantir la conservació de la informació continguda a la
base de dades.
b) Determinar els instruments de comunicació d’informació a la BDNS i per a la
publicitat i la cessió del seu contingut.
c) Autoritzar els accessos a la base de dades nacional de subvencions en els termes
que preveu la normativa aplicable.
d) Dictar les instruccions oportunes, en els termes que recull l’article 20.10 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. El control i la seguretat de les dades que conté la BDNS s’han de regir pel que
disposa la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment, així com pel
que assenyalen el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema
Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i la Resolució de 21 de
desembre de 2015 de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es
regula la política de seguretat dels sistemes d’informació de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat és l’òrgan davant del qual s’ha
d’exercir el dret d’accés. Els drets d’oposició, rectificació i cancel·lació s’han d’exercir
davant de l’òrgan responsable del subministrament de la informació.
Article 10.

Responsabilitat del subministrament de la informació a la BDNS.

1. Les administracions públiques i altres entitats previstes a l’article 3 estan obligades,
sense necessitat d’un requeriment previ, a subministrar la informació que preveu aquest
Reial decret.
Són responsables del subministrament de la informació a la BDNS els titulars dels
òrgans indicats a l’article 20.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
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Els responsables del subministrament de la informació han d’implantar les mesures
que garanteixin la integritat, l’autenticitat i l’exhaustivitat de la informació subministrada a
la BDNS.
A cada comunitat autònoma o a cada entitat local s’ha de designar un únic administrador
institucional, que ha d’actuar com a interlocutor amb la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, ha de dur a terme les actuacions d’administració de la BDNS en
el seu àmbit i ha de controlar la implantació i l’aplicació de les mesures dirigides a garantir
el subministrament correcte d’informació a la BDNS i l’ús adequat del seu contingut.
2. Si com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació que preveu l’apartat
anterior es dona lloc a la concessió d’una subvenció a un beneficiari que ha incorregut en
una causa que, si s’hagués conegut, hauria provocat la impossibilitat d’obtenir la condició
de beneficiari en els termes que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les
normes reguladores de la subvenció, o s’impedeix conèixer als òrgans administratius
l’existència de supòsits d’incompliment de les regles de finançament que preveuen la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes reguladores de la subvenció, n’ha de
respondre l’òrgan administratiu o l’organisme o l’entitat pública obligat al subministrament
de la informació assenyalat a l’apartat 1 de l’article 3, en els termes previstos en la
legislació vigent, sense perjudici de la responsabilitat directa que atribueix la Llei
esmentada als beneficiaris de la subvenció.
3. Així mateix n’ha de respondre l’òrgan obligat al subministrament d’informació quan
com a resultat de l’incompliment del deure esmentat s’hagi atorgat la condició d’entitat
col·laboradora a la persona que ha incorregut en alguna de les causes previstes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sense perjudici de la responsabilitat
directa que si s’escau li correspon a aquesta.
4. Si com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions de subministrament
d’informació a la BDNS derivades de normes del dret de la Unió Europea el Regne
d’Espanya és sancionat per les institucions europees, o condemnat per tribunals
internacionals o per òrgans arbitrals, les administracions públiques i altres entitats
obligades han d’assumir les responsabilitats que es derivin d’aquest incompliment, en els
termes que preveuen la disposició addicional segona de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i el Reial decret 515/2013, de
5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per determinar i repercutir les
responsabilitats per incompliments del dret de la Unió Europea, dictat en desplegament de
la disposició addicional segona de la llei esmentada.
5. La falta de subministrament d’informació per part de les administracions, els
organismes i altres entitats subjectes a aquesta obligació constitueix una infracció
administrativa prevista a l’article 57 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. La seva
exigència s’ha de fer sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer les
autoritats o els empleats públics que hagin participat en la seva comissió.
Article 11. Procediment sancionador.
L’expedient sancionador per incompliment de l’obligació de subministrament
d’informació a la BDNS previst a l’article 62.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, es
regeix pel que preveu l’article 66.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució expressa és de sis mesos, tret
que en fixi un altre de superior el dret de la Unió Europea.
Disposició addicional única.
caràcter internacional.

Contribucions a organismes, fons, programes i entitats de

La base de dades nacional de subvencions ha de recollir així mateix informació de les
contribucions obligatòries, voluntàries i de totes les aportacions econòmiques efectuades
per les administracions públiques a organismes, programes, fons o entitats de caràcter
internacional en les mateixes condicions que les que recull aquest Reial decret.
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La Intervenció General de l’Administració de l’Estat i el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió
Europea i Cooperació han d’establir els mecanismes de cessió d’informació per al reforç
de la BDNS i del sistema de gestió i registre de contribucions econòmiques a organitzacions
internacionals i altres entitats de caràcter internacional de conformitat amb la seva
legislació específica.
Disposició transitòria única.

Règim transitori.

Al llarg de 2019 s’han de promoure des de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat les actuacions de divulgació i informació adequades que facilitin a les
administracions, els organismes i altres entitats previstos a l’article 3 complir les obligacions
que recull aquest Reial decret. Durant aquest període, s’entén que no concorren els
requisits que recull l’article 28.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, a l’efecte de l’aplicació de l’article 10.5 d’aquest Reial decret.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en tot el que
contradiguin el que disposa aquest Reial decret o s’hi oposin.
2. Queden derogades expressament les disposicions següents:
a) Els articles 35 a 41, les disposicions addicionals tercera, quarta i cinquena i l’últim
paràgraf de la disposició addicional desena del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
b) L’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determinen el contingut i les
especificacions tècniques de la informació que s’ha de subministrar a la base de dades
nacional de subvencions regulada en el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
c) La Resolució de 13 de gener de 2003 de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual s’estableixen les condicions d’enviament de la informació de
subvencions i ajudes públiques procedent del Fons Espanyol de Garantia Agrària.
Disposició final primera. Modificació del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Es modifica el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que queda redactat en els
termes següents:
U. Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 5, que queda redactat de la manera
següent:
«c) Mitjans de publicitat que cal utilitzar per promoure la concurrència i
informació que s’ha de facilitar sobre el contingut de la convocatòria, d’acord amb el
que s’estableix per a la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de
subvencions i altres ajudes públiques.»
Dos.

S’afegeix un segon paràgraf a l’article 13, amb el contingut següent:

«Els plans estratègics de subvencions i les seves actualitzacions s’han de
publicar en el sistema nacional de publicitat de subvencions i ajudes públiques. La
Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions
oportunes per a la posada en marxa d’aquesta publicació.»
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Se suprimeix l’última frase de l’article 25, que queda redactat de la manera

«Article 25. Acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de
subvencions.
L’acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions
s’ha de fer mitjançant declaració responsable del beneficiari o de l’entitat
col·laboradora.»
Quatre.

Es modifica l’article 30, que queda redactat de la manera següent:

«Article 30.

Publicitat de les subvencions.

La publicitat de les subvencions s’ha de fer d’acord amb el que s’estableix per a
la publicitat de subvencions i ajudes públiques de la base de dades nacional de
subvencions.»
Cinc.

S’afegeix un apartat 4 a l’article 31 amb el contingut següent:

«4. La publicitat regulada als apartats anteriors s’ha de fer independentment
de la que correspongui efectuar als beneficiaris de subvencions d’acord amb les
obligacions de publicitat activa que estableixen la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la seva normativa de
desplegament.»
Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 102, que queda redactat de la manera següent:
«1. El procediment administratiu sancionador a què es refereix l’article 67 de
la Llei s’ha d’ajustar al que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; el termini màxim en què s’ha
de notificar la resolució expressa és de sis mesos, tret que el dret de la Unió Europea
n’estableixi un altre de superior.»
Set. Es modifica la disposició addicional setena, que queda redactada en els termes
següents:
«Disposició addicional setena.

Control dels fons europeus.

1. El control dels fons europeus que faci la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat com a autoritat d’auditoria, com a membre d’un grup
d’auditors o com a òrgan de control s’ha d’exercir d’acord amb el que estableix la
normativa comunitària i en els termes previstos en aquesta disposició.
Mitjançant una resolució de l’interventor general de l’Administració de l’Estat
s’ha d’aprovar anualment el pla de control de fons europeus que ha de contenir les
auditories d’operacions, les auditories de sistemes de gestió i control i altres
actuacions de control l’execució de les quals correspongui a la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat.
2. Els funcionaris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en
l’exercici de les funcions de control de fons europeus, disposen de les facultats i els
deures establerts als articles 47 i 48 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
3. Els òrgans, organismes, entitats o beneficiaris en general objecte de control,
així com els tercers relacionats amb l’objecte d’aquest, estan obligats a prestar
col·laboració i facilitar tota la documentació que els sigui requerida en l’exercici de
les funcions de control de fons europeus que corresponen a la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat, per a la qual cosa els funcionaris designats per al
control tenen les facultats previstes a l’apartat 1 de l’article 46 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, i a la normativa sobre control intern de l’Administració de l’Estat.
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4. Les actuacions de control es poden documentar en diligències i informes, en
els termes que estableix l’apartat 1 de l’article 50 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
5. L’òrgan que hagi realitzat el control ha d’emetre un esborrany d’informe que
s’ha d’enviar a l’òrgan controlat perquè, en el termini de deu dies hàbils des de la
recepció de l’informe, formuli les al·legacions que consideri oportunes.
Simultàniament, l’òrgan de control ha de trametre l’esborrany esmentat a l’autoritat
de gestió o autoritat responsable i a l’autoritat de certificació del fons per al seu
coneixement i, si s’escau, perquè formuli les consideracions que consideri oportunes
en el mateix termini.
Els informes d’auditories d’operacions, en les conclusions dels quals no es
continguin deficiències o irregularitats, es poden emetre directament sense
necessitat d’emetre i enviar a al·legacions l’esborrany d’informe.
6. Transcorregut el termini d’al·legacions, l’òrgan de control ha d’emetre
l’informe. Si no s’han rebut al·legacions o observacions en el termini assenyalat per
fer-ho, l’esborrany d’informe s’ha d’elevar definitivament a informe.
7. L’esborrany d’informe i l’informe s’han d’ajustar al model i el procediment de
tramitació que estableixi la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
8. Els informes d’auditoria han de ser remesos per l’òrgan de control als
destinataris següents:
a) A l’òrgan controlat.
b) A l’autoritat de gestió o autoritat responsable.
c) A l’autoritat de certificació.
9. En el control dels fons europeus que financin subvencions i ajudes
nacionals, s’ha de procedir de la manera següent:
a) Si en el transcurs del control es determina l’existència de circumstàncies
que puguin donar origen a la nul·litat o anul·lació de l’acte de concessió de la
subvenció, s’ha de comunicar tan aviat com es conegui a l’òrgan concedent de la
subvenció perquè procedeixi segons el que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre.
b) Si com a resultat del control es detecta l’existència d’una causa de
reintegrament d’acord amb el que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, l’òrgan de control ha de comunicar aquesta circumstància a l’òrgan
concedent de la subvenció perquè avaluï i, si s’escau, exigeixi el reintegrament que
correspongui, segons el procediment que preveu l’article 42 de la Llei; a aquest
efecte no és aplicable el que estableix l’article 51 de la Llei esmentada.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’efectuar el control de
les actuacions dutes a terme per l’òrgan concedent mitjançant l’exercici de la
modalitat de control que en cada cas sigui procedent, tenint en compte la naturalesa
de l’òrgan concedent, de la irregularitat advertida i de la situació processal en què
es trobi la subvenció examinada.
10. En cas que els fets acreditats puguin donar lloc a l’exigència de
responsabilitats comptables o penals o constituir un altre tipus d’infraccions
administratives, s’ha d’actuar de conformitat amb el que estableix l’article 4.2 del
Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desplega el règim del
control intern exercit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
11. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot subscriure convenis
amb les comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia per garantir
l’exercici de les funcions assignades a l’autoritat d’auditoria en els terminis previstos
als reglaments de la Unió Europea.
12. L’interventor general de l’Administració de l’Estat pot dictar les resolucions
i les circulars necessàries per al desplegament d’aquesta disposició addicional.»
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S’introdueix una nova disposició addicional tretzena amb el contingut següent:

«Disposició addicional tretzena. Designació d’assessors o pèrits per a la verificació
de la realitat de la inversió en el marc del control financer de les subvencions.
1. En l’exercici de les facultats previstes a l’article 47.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, quan sigui necessària la possessió de coneixements tècnics
especials, l’òrgan de control pot sol·licitar a l’Oficina Nacional d’Auditoria la
designació d’assessors o pèrits per a la verificació de la realitat de la inversió o dels
elements emprats i, en particular, per a la verificació de la realitat del projecte i el
lliurament del bé o servei de manera plenament d’acord amb les condicions
establertes.
Per poder sol·licitar un assessor o pèrit és necessari que concorrin els requisits
següents:
a) Que l’assessoria o el peritatge es pugui efectuar en el moment d’execució
del control. No es pot sol·licitar un assessor o pèrit per a l’examen de béns que
hagin patit transformacions essencials o que tinguin la naturalesa de
subministraments no inventariables.
b) Que no es pugui verificar l’operació a través d’informació que consta a
l’expedient o d’una altra d’accessible per l’equip de control, o quan no hi hagi altres
proves alternatives per obtenir una evidència que permetin determinar la realitat de
l’operació o estimar el seu valor de manera raonable.
c) Que el risc estimat a priori pel director del control excedeixi el 20% del valor
declarat per l’interessat i que aquest risc superi els 120.000 euros en termes de
subvenció o ajuda equivalent.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot ometre algun dels
requisits anteriors en el cas de possible concurrència de delicte, de control de fons
europeus o d’altres circumstàncies excepcionals degudament justificades.
2. La designació de personal assessor ha de seguir el procediment següent:
a) L’òrgan de control ha de proposar a l’Oficina Nacional d’Auditoria la
designació de personal assessor per a la verificació de la realitat de la inversió, amb
la justificació de la seva proposta.
b) Amb la valoració prèvia de la procedència de la proposta, el director de
l’Oficina Nacional d’Auditoria ha de dirigir una sol·licitud de nomenament d’assessor
a un dels delegats que hi hagi a la base de dades elaborada per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat als efectes previstos a l’article 28.3 del Reial
decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desplega el règim del control
intern exercit per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i les
disposicions de desplegament, i s’han de seguir per a la seva elecció els mateixos
criteris que conté el precepte esmentat per a la designació d’assessors en la
intervenció de la comprovació material de la inversió.
c) El delegat al qual es dirigeixi la sol·licitud ha de comunicar al director de
l’Oficina Nacional d’Auditoria el nomenament de l’assessor per a la verificació de la
realitat de la inversió, així com a l’òrgan de control proponent.
3. Sense perjudici de tot això, el director de l’Oficina Nacional d’Auditoria pot
sol·licitar a l’interventor general de l’Administració de l’Estat la designació com a
assessor d’un funcionari destinat als altres òrgans o dependències de la Intervenció
General, quan així ho consideri convenient per les característiques o la naturalesa
de la inversió.
4. Una vegada feta la verificació de la realitat de la inversió amb assessorament
tècnic, l’òrgan de control ha de comunicar a l’Oficina Nacional d’Auditoria la seva
finalització, així com les incidències que puguin sorgir en relació amb aquestes
actuacions.
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L’assessor o pèrit ha de procedir d’acord amb el seu lleial saber i entendre, i ha
de reflectir per escrit els resultats de les tasques d’assessorament, que han de
formar part de la documentació de les actuacions de control. L’assessor pot denegar
l’emissió d’opinió en cas que consideri que no disposa de la informació necessària.
5. La realització de la labor d’assessorament a què es refereix aquesta
disposició es considera part integrant de les funcions del lloc de treball dels
assessors o pèrits, i els seus superiors jeràrquics han de col·laborar en la prestació
adequada d’aquest servei.
6. L’assessor o pèrit ha de guardar la deguda confidencialitat i sigil de les
actuacions de control en què participi.»
Nou. Es modifica l’apartat 1 de la disposició final primera, que queda redactada en
els termes següents:
«1. Les disposicions del present Reglament es dicten a l’empara de l’article
149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució, i constitueixen normativa bàsica de l’Estat de
conformitat amb la disposició final segona de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, llevat dels següents capítols, seccions, articles, part
d’aquests o disposicions que s’enumeren:
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 7.2.
Capítol II del títol preliminar.
Secció 1a del capítol III del títol preliminar.
Article 17.
Article 21.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 29.
Article 31.
Article 32.
Secció 7a del capítol III del títol preliminar.
Capítol I del títol I, llevat de l’article 55.
Capítol II del títol I.
Capítol III del títol I, llevat de l’apartat 1 de l’article 65, el primer paràgraf de
l’apartat 1 de l’article 66 i el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 67.
Capítol II del títol II.
Capítol IV del títol II.
Capítol V del títol II.
Capítol II del títol III.
Títol IV.
Disposició addicional primera.
Disposició addicional segona.
Disposició addicional tercera.
Disposició addicional sisena.
Disposició addicional setena.
Disposició addicional vuitena.
Disposició addicional novena.
Disposició addicional tretzena.
Disposició transitòria primera.
Disposició transitòria segona.
Disposició transitòria tercera.»
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Títol competencial.

Aquest Reial decret s’aprova a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a,
149.1.14a i 149.1.18a de la Constitució, que atribueixen a l’Estat les competències en
matèria de «bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica»,
«Hisenda general» i «bases del règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats derivades de
l’organització pròpia de les comunitats autònomes», respectivament, excepte l’apartat 2 de
l’article 6, l’apartat 5 de l’article 10 i l’article 11.
Disposició final tercera.

Habilitació normativa.

S’habilita la ministra d’Hisenda, en l’àmbit de les seves competències, per dictar les
disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l’execució del que
estableixen aquest Reial decret i el Reglament general de subvencions, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor als 20 dies de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 8 de març de 2019.
FELIPE R.
La ministra d’Hisenda,
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
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