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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6522 Reial Decret Llei 7/2014, de 20 de juny, pel qual es concedix un suplement de 

crèdit per import de 95.000.000 d’euros en el pressupost del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, per a la realització de les actuacions emmarcades 
en el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació i es concedix 
un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme per import de 175.000.000 d’euros per a finançar a l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) la sexta convocatòria d’ajudes del 
Programa d’Incentius al Vehicle Eficient (PIVE 6).

Este reial decret llei té com a finalitat, d’una banda, concedir un suplement de crèdit 
en el pressupost del Ministeri d’Economia i Competitivitat, per un import de 95.000.000 
d’euros, per a la realització d’actuacions emmarcades en el Pla Estatal d’Investigació 
Científica i Tècnica i d’Innovació, i, d’altra banda, concedir un crèdit extraordinari, per un 
import de 175.000.000 d’euros en el pressupost del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, per a finançar a l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) la 
sexta convocatòria d’ajudes del Programa d’Incentius al Vehicle Eficient (PIVE 6).

1. Actuacions previstes en el Pla d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació

L’Estratègia i el Pla de Ciència, Tecnologia i d’Innovació tenen com a objectius el 
reconeixement i la promoció del talent d’I+D+I i la seua utilizació, l’impuls del lideratge 
empresarial en I+D+I, el foment de la investigació científica i tècnica d’excel·lència i el 
foment d’activitats d’I+D+I orientades a resoldre els reptes globals de la societat.

L’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i d’Innovació 2013-2020 conté els 
objectius, les reformes i les mesures que han d’abordar-se en tot l’àmbit de la I+D+I per a 
potenciar-ne el creixement i impacte, la qual cosa suposa un important pas per a la 
construcció de l’Espai Europeu d’Investigació i Innovació.

Per la seua banda, el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-
2016 és l’instrument per mitjà del qual l’Administració General de l’Estat desenrotlla els 
objectius de l’Estratègia, i representa un important esforç de simplificació que ha de 
permetre facilitar la gestió de les relacions amb els ciutadans i cobrir les actuacions de la 
totalitat dels aspectes necessaris per a garantir, comptant amb els nivells adequats de 
finançament, la sostenibilitat del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i d’Innovació.

Els plans anuals d’actuació són l’instrument d’actualització contínua del pla estatal 
durant el seu període de vigència, raó per la qual arrepleguen la relació d’actuacions i la 
convocatòria que anualment es posen en marxa a través del calendari previst de 
convocatòries públiques, amb indicació dels terminis de presentació i de resolució de les 
propostes, així com dels organismes de gestió, previsió de nous convenis, desenrotllament 
d’acords i altres actuacions.

En el marc del Pla Anual d’Actuacions 2014, la Direcció General d’Investigació 
Científica i Tècnica, dependent de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenrotllament i 
Innovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat, té prevista la publicació de 
convocatòries en concurrència competitiva i altres actuacions en matèria d’I+D+I per a 
este exercici i anys successius.

Així mateix, és necessari reanualitzar ajudes de convocatòries anteriors, previstes en 
el Pla Anual d’Actuacions 2013, per a acostar el calendari de pagaments de les ajudes als 
gastos suportats pels beneficiaris, cosa que permetrà ajustar la duració dels projectes a 
les anualitats realment necessàries per a aconseguir els objectius científics i tècnics 
perseguits.
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Les necessitats de crèdit per a atendre el cost d’estes actuacions en matèria d’I+D+I 
durant l’any 2014 es calculen en 95.000.000 d’euros.

La publicació de la convocatòria, així com la realització d’altres actuacions de la I+D+I 
i la reanualització de convocatòries anteriors, són temes urgents ja que s’ha de garantir la 
sostenibilitat del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i d’Innovació i es consideren 
inajornables per a mantindre el nivell d’I+D+I com correspon a un dels països que aspira 
a ser més avançat dins de la Unió Europea i amb vista a poder accedir en les millors 
condicions als fons europeus que s’estan analitzant de cara al H2020 (Horitzó 2020), com 
a nou programa marc de la investigació i innovació de la Unió Europea.

2. Programa d’Incentius al Vehicle Eficient (Programa PIVE)

El Govern valora molt positivament els efectes del Programa d’Incentius al Vehicle 
Eficient (Programa PIVE), per la qual cosa considera necessari que continue, vistos els 
resultats favorables que s’estan obtenint en termes de millora de la balança comercial, de 
generació d’activitat econòmica en el sector de l’automòbil i indústries auxiliars i en altres 
sectors que hi estan lligats (comercialització, assegurança o finançament de béns 
d’equip), i, per tant, en termes de creació o de manteniment dels nivells d’ocupació. Els 
impactes de les cinc convocatòries del Programa (PIVE, PIVE-2, PIVE-3, PIVE-4 i PIVE-
5) són també molt importants en termes mediambientals per la reducció d’emissions de 
CO2 i contaminants.

El procediment de concessió directa de subvencions del Programa d’Incentius al 
Vehicle Eficient (PIVE-5) va ser aprovat per mitjà del Reial Decret 35/2014, de 24 de 
gener. L’article 3.1 d’este reial decret va assignar un pressupost de 175 milions d’euros 
per al programa, i l’article 7 va establir els seus efectes a partir de l’endemà de la data de 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado» (que es va produir el 28 de gener de 2014); 
d’acord amb això, finalitzaria dotze mesos després de la data mencionada, o quan 
s’exhaurira l’esmentat pressupost disponible, si açò s’esdevenia abans. D’altra banda, 
l’article 3 del reial decret va establir també que, en cas d’haver-hi romanents en el PIVE-4, 
s’incorporarien al PIVE-5, i que, en tot cas, es consideraria exhaurit el pressupost 
disponible habilitat per a l’execució del programa quan s’efectuara l’última reserva de 
pressupost que totalitzara l’import corresponent.

En este context, la bona acollida del Programa PIVE-5 ha motivat que la dotació de 
175 milions d’euros i dels romanents corresponents als programes PIVE anteriors no 
hagen sigut suficients per a mantindre’n la vigència durant els dotze mesos inicialment 
previstos, ja que amb data 4 de juny de 2014 s’ha efectuat l’última reserva de pressupost, 
la qual cosa implica la finalització de la vigència del programa.

Atés que la supressió dels programes PIVE tindria un efecte negatiu per al mercat de 
l’automòbil que es considera necessari evitar, el Govern ha optat per establir una sexta 
convocatòria del programa (PIVE-6) que s’emmarcaria en el Pla d’Acció d’Eficiència 
Energètica 2011-2020 aprovat per l’Acord del Consell de Ministres de 29 de juliol de 2011. 
El procediment de concessió de les subvencions acollides a l’esmentat Programa PIVE-6 
serà establit d’acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.

Quant al finançament del pressupost d’estes ajudes, atés que en el moment d’adopció 
de la mesura no es disposa de crèdit suficient i adequat en els actuals Pressupostos 
Generals de l’Estat, es necessari habilitar-lo per mitjà de la concessió d’un crèdit 
extraordinari.

Les raons d’extraordinària i urgent necessitat que justifiquen la concessió de crèdit 
extraordinari per mitjà d’un reial decret llei estan constituïdes per la necessitat de no 
demorar l’abonament de les mencionades ajudes per a aconseguir la continuïtat dels 
beneficis descrits.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució, 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 20 de juny 
de 2014,
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DISPOSE:

Article 1. Concessió d’un suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri d’Economia 
i Competitivitat.

Per a la realització de convocatòries públiques en concurrència competitiva i altres 
actuacions d’I+D+I emmarcades en el Pla Anual d’Actuació de 2014, i per a possibilitar la 
reanualització de compromisos derivats de convocatòries anteriors, es concedix un 
suplement de crèdit en la secció 27, «Ministeri d’Economia i Competitivitat»; servici 13, 
«Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica»; programa 463B, «Foment i 
coordinació de les investigacions científiques i tècniques», i concepte 780, «Fons Nacional 
per a la Investigació Científica i Tècnica», per un import de 95.000.000 d’euros.

Article 2. Règim de gestió del suplement de crèdit.

El suplement de crèdit que es concedix en l’article anterior es gestionarà atenent el 
règim de vinculació dels crèdits establit en l’article 9.tres.4 de la Llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.

Article 3. Concessió d’un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme.

Es concedix un crèdit extraordinari en el pressupost de la secció 20, «Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme»; servici 18, «Secretaria d’Estat d’Energia»; programa 
425A, «Normativa i desenrotllament energètic»; capítol 7, «Transferències de capital»; 
article 74, «A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i la resta d’ens del 
sector públic», i concepte 747, «A l’IDAE per al Programa d’Incentius al Vehicle Eficient 
(PIVE6)» per un import de 175.000.000 d’euros.

Article 4. Finançament del suplement de crèdit i del crèdit extraordinari.

El suplement de crèdit i el crèdit extraordinari que es concedixen en els articles 1 i 3 
d’este reial decret llei es finançaran amb deute públic.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 20 de juny de 2014.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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