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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT
12724 Reial decret 873/2017, de 29 de setembre, pel qual es regula la concessió 

d’ajudes al sector de construcció naval en matèria de recerca, 
desenvolupament i innovació.

El sector de la construcció naval, rellevant tant des del punt de vista econòmic com 
social, és dinàmic i competitiu.

Amb la finalitat de promoure aquesta competitivitat, la iniciativa actual LeaderSHIP 
2020 de la Comissió Europea, que té el seu origen en la iniciativa LeaderSHIP 2015, 
aborda quatre pilars fonamentals: la formació i l’ocupació; la competitivitat internacional; 
l’accés al finançament; la recerca, el desenvolupament i la innovació.

Tenint en compte les característiques del sector de la indústria de la construcció naval 
i de la competència internacional, les ajudes estatals a la construcció naval en l’àmbit 
europeu han estat regulades durant els últims anys per directives, reglaments i marcs 
d’ajuda comunitaris específics, i n’és l’últim el marc aplicable a les ajudes estatals a la 
construcció naval (2011/C 364/06), prorrogat fins al 30 de juny de 2014 (2013/C 357/01). 
Aquest marc establia condicions i límits particulars per al sector naval sobre ajudes estatals 
de recerca i desenvolupament i innovació.

Després de l’expiració del marc esmentat, les ajudes d’Estat al sector en matèria de 
R+D+I s’han vist afectades pels últims canvis normatius comunitaris. El règim actual 
d’ajudes R+D+I per als anys 2016-2020 a la construcció naval, notificat a la Comissió 
Europea amb SA.43923, es basa en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, 
de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el 
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, tal com va indicar la Comissió 
mitjançant la Comunicació 42410 (2015/PN).

En l’àmbit nacional, de la mateixa manera i amb l’objectiu de millorar la competitivitat 
de les drassanes espanyoles, el Reial decret 442/1994, d’11 de març, sobre primes i 
finançament a la construcció naval, i les seves modificacions successives, va establir el 
marc de suport institucional per millorar la competitivitat de les drassanes per mitjà d’ajudes 
en matèria de R+D+I, tot això dins dels límits comunitaris assenyalats.

El finançament de les ajudes horitzontals en matèria de R+D+I del sector ha estat 
possible històricament gràcies a la creació del Fons de reestructuració a l’empara del Reial 
decret 1433/1987, de 25 de novembre, sobre primes a la construcció naval, i mantingut pel 
Reial decret 442/1994, d’11 de març, i les seves successives modificacions. El Fons s’ha 
anat dotant mitjançant les primes de reestructuració que regula l’esmentat Reial 
decret 442/1994, d’11 de març, amb càrrec a les partides pressupostàries del suprimit 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Amb aquest Reial decret se suprimeixen les primes de reestructuració, no obstant això, 
el Fons de reestructuració està suficientment dotat per atendre els pagaments previstos 
fins al 2020, derivats de les futures concessions d’ajudes en matèria de R+D+I a les 
drassanes. El Fons de reestructuració manté la seva finalitat, que és contribuir a la millora 
de la competitivitat del sector de construcció naval mitjançant les modalitats de suport que 
en cada moment siguin compatibles amb la normativa comunitària, com és el cas de les 
ajudes estatals de recerca, desenvolupament i innovació.

Les últimes normes d’aplicació del Fons de reestructuració del sector de construcció 
naval per a ajudes en matèria de R+D+I les va aprovar l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de 
desembre, que defineix els criteris d’accés a les ajudes esmentades.

Els dos instruments de suport al sector que encara romanen en el Reial decret 442/1994, 
d’11 de març, se separen i es regulen mitjançant sengles nous reials decrets específics, un 
per a la subvenció al tipus d’interès, i un altre per a les ajudes en matèria de R+D+I amb 
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càrrec al Fons de reestructuració. Aquests nous reials decrets permeten derogar el Reial 
decret 442/1994, d’11 de març.

Aquest Reial decret, per tant, té per finalitat l’adaptació de la norma nacional reguladora 
dels suports al sector en forma d’ajudes directes en matèria de R+D+I als últims canvis 
normatius comunitaris, la consolidació de les modificacions que hi ha hagut en el text i la 
separació dels dos instruments d’ajuda encara vigents, i manté els suports en forma 
d’ajudes en matèria de R+D+I.

Hi ha raons peculiars d’interès públic, social i econòmic per a l’acompliment 
d’actuacions d’impuls a la construcció naval mitjançant la concessió de subvencions 
directes, com són: l’efecte tractor en l’ocupació, directe i induït, particularment rellevant a 
les regions en què les unitats productives estan localitzades, el caràcter innovador de 
l’activitat i el seu gran component exportador. Així mateix, permet oferir possibilitats d’accés 
a ajudes en matèria de R+D+I com les ofertes per la resta d’estats a les seves drassanes.

Per això, a aquestes ajudes, com a continuació del Reial decret 442/1994, d’11 de 
març, els és aplicable el que preveu l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, relatiu a les ajudes en règim de concessió directa, i és necessari 
un Reial decret que, de conformitat amb l’article 28.2 de la Llei esmentada, aprovi les 
normes especials de les subvencions que regula l’esmentat article 22.2.c) i doni continuïtat 
al Reial decret anterior regulador de les ajudes al sector, amb càrrec al Fons de 
reestructuració.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat, amb 
l’informe previ del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 29 de setembre de 2017,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit.

1. Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret la regulació de la concessió directa 
d’ajudes al sector de la construcció naval a Espanya en matèria de recerca, 
desenvolupament i innovació (R+D+I), amb la finalitat de potenciar la capacitat competitiva 
del sector i la diferenciació tecnològica de productes i processos.

2. Les activitats a què es refereix aquest Reial decret s’han de dur a terme en el 
territori espanyol.

Article 2. Règim jurídic.

Les ajudes a què es refereix aquest Reial decret es regeixen, a més de pel que aquest 
disposa, pel que estableixen les normes següents:

a) Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es 
declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació 
dels articles 107 i 108 del Tractat.

b) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
d) Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.
f) Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre, per la qual s’aproven les normes 

d’aplicació del Fons de reestructuració del sector de construcció naval per a ajudes a la 
recerca, el desenvolupament i la innovació.

g) La resta de disposicions que siguin aplicables i les que substitueixin les anteriors.
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Article 3. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Artefacte naval: aquell de casc metàl·lic autopropulsat que, mitjançant la seva 
propulsió i govern permanent, tingui totes les característiques per a la navegació autònoma, 
en alta mar o en vies navegables interiors i pertanyi a una de les categories següents:

1r Els vaixells d’alta mar d’un arqueig brut (GT) igual o superior a 100 i els vaixells de 
navegació interior de mida equivalent utilitzats per al transport de passatgers o 
mercaderies.

2n Els vaixells d’alta mar i els vaixells de navegació interior per a serveis especialitzats 
(per exemple, dragues i trencaglaç) d’un arqueig brut (GT) igual o superior a 100.

3r Els remolcadors de potència igual o superior a 365 kW.
4t Els vaixells pesquers, d’un arqueig brut (GT) igual o superior a 100, sempre que 

no concedeixi una ajuda al vaixell el Fons europeu marítim i de pesca o l’instrument que el 
reemplaça, i sempre que compleixin les condicions que estableix el Reglament (UE) núm. 
508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons 
europeu marítim i de pesca, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 2328/2003, 
(CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 i (CE) núm. 791/2007, del Consell, i el 
Reglament (UE) núm. 1255/2011, del Parlament Europeu i del Consell.

5è Els bucs no finalitzats dels vaixells que esmenten els paràgrafs 1r, 2n, 3r i 4t, 
mòbils i flotants.

b) Transformació: la que es realitza sobre un artefacte naval, que defineixen els 
paràgrafs 1r, 2n, 3r i 4t, l’arqueig brut (GT) del qual és igual o superior a 500, després de 
l’obra de transformació, d’acord amb la definició de transformació del Reial decret 
1837/2000, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’inspecció i certificació de 
vaixells civils, i qualsevol normativa que el substitueixi.

Article 4. Beneficiaris i requisits.

1. Poden ser beneficiaris de les ajudes al sector naval en matèria de R+D+I les 
empreses del sector naval (drassanes) autoritzades a Espanya per a la construcció de 
vaixells de buc metàl·lic de més de 100 GT, que disposin de l’autorització administrativa 
que preveu la disposició addicional divuitena de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 1991.

2. No poden tenir la condició de beneficiaris:

a) Les persones o entitats en què concorri alguna de les circumstàncies que enumera 
l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així 
com les que tenen obligacions pendents de reintegrament de subvencions o ajudes.

A aquests efectes s’han d’aportar, en els termes que preveuen els articles 25 i 26 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juny, els certificats i declaracions responsables corresponents.

b) Les empreses en crisi, d’acord amb l’article 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014, 
de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes 
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, tal com 
defineix l’article 2.18.

c) Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent, després 
d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal o 
incompatible amb el mercat comú.

3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant 
perquè l’òrgan concedent obtingui de manera directa l’acreditació del compliment 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. El 
sol·licitant pot denegar expressament el consentiment, cas en què ha d’aportar els 
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certificats corresponents en els termes que preveu l’article 22 del Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol.

4. Són obligacions dels beneficiaris les que indiquen l’article 14 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre i l’article 8.1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

Article 5. Finançament.

1. Les ajudes al sector naval en matèria de R+D+I es financen amb càrrec al Fons de 
reestructuració, dipositat actualment a la societat mercantil Pequeños y Medianos Astilleros 
Sociedad de Reconversión, SA (PYMAR), com a entitat gestora d’aquest.

2. L’atorgament i la quantia de les ajudes queden supeditades a la disponibilitat de 
recursos del fons de reestructuració. No obstant això, el Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat pot dotar, amb càrrec als seus pressupostos i amb un límit màxim anual 
de 15 milions d’euros, aquestes ajudes, si es donen les circumstàncies de necessitat i es 
considera convenient per continuar amb les ajudes de R+D+I al sector.

3. Les aplicacions del fons de reestructuració s’han de dur a terme, prèvia autorització 
expressa del titular del departament ministerial, sense perjudici de les delegacions 
existents en la matèria per a cada actuació específica, dins d’aquelles a què fa referència 
aquest Reial decret i l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre, per la qual s’aproven les 
normes d’aplicació del Fons de reestructuració del sector de construcció naval per a ajudes 
a la recerca, el desenvolupament i la innovació.

4. L’entitat gestora és únicament i exclusivament dipositària del fons i ha d’informar 
trimestralment la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa de les 
aplicacions efectuades en cada trimestre, així com de la situació d’aquest, incloses les 
noves meritacions rebudes i el detall del compte d’interessos.

Així mateix, l’entitat gestora ha de dur a terme la gestió de l’obtenció dels rendiments 
financers, mitjançant inversions en deute públic o altres autoritzades expressament per la 
Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, els quals s’han d’incorporar a 
un compte del qual s’ha de portar una comptabilitat separada. Les aplicacions amb càrrec 
a aquest compte d’interessos s’han de fer mitjançant autorització expressa de la Direcció 
General esmentada.

Article 6. Ajudes de R+D+I.

1. Són susceptibles d’ajuda les actuacions de R+D+I que pretenguin potenciar la 
capacitat competitiva del sector de la construcció naval i la diferenciació tecnològica de 
productes i processos. Es distingeixen les actuacions següents:

a) Estudis de viabilitat tècnica previs a projectes de recerca industrial o de 
desenvolupament experimental, segons defineix l’article 2.87) del Reglament (UE) 
núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny.

b) Recerca industrial, segons la definició de l’article 2.85) del Reglament (UE) 
núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny.

c) Desenvolupament experimental, d’acord amb la definició que en fa l’article 2.86) 
del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny. És aplicable també a 
les construccions i transformacions d’artefactes navals, com prototip de vaixell i sistemes.

d) Innovació en matèria de processos i d’organització, segons les definicions dels 
articles 2.96) i 2.97) del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny.

2. Els valors màxims de les ajudes, la intensitat d’aquestes, els costos 
subvencionables i els criteris d’avaluació dels projectes objecte d’aquestes ajudes han de 
complir el que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny 
i, en particular, el que estableix l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre.
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3. S’estableix un límit anual total de despesa per a ajudes de R+D+I amb càrrec al 
fons de reestructuració de 15 milions d’euros per a les sol·licituds presentades per les 
drassanes, d’acord amb el règim notificat a la Comissió Europea (SA.43923).

Article 7. Subcontractació.

1. El beneficiari ha de ser l’impulsor i el principal actor de l’objecte de la subvenció.
2. En el cas d’innovació en matèria de processos i organització, el beneficiari pot 

subcontractar l’activitat fins al 100 per cent. Les drassanes grans empreses únicament 
poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes si, juntament amb la sol·licitud, declaren que el 
projecte es porta a terme amb la subcontractació de petites i mitjanes empreses (PIME) i, 
durant la fase de justificació, el beneficiari acredita que les PIME han assumit un mínim 
sumat del 30 per cent del total dels costos subvencionables i aporta la declaració 
responsable de les PIME i n’assenyala la seva condició.

3. En les actuacions de R+D, el límit màxim de subcontractació és el 50 per cent de 
l’import de l’activitat subvencionada. En el cas de prototip de vaixell i sistemes, aquest 
percentatge s’eleva al 60 per cent.

4. No pot concertar-se pel beneficiari la subcontractació de l’activitat subvencionada 
amb les persones o entitats que recull l’article 29.7 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre.

En la fase de justificació, el beneficiari ha d’aportar les declaracions responsables de 
les entitats subcontractades que acreditin que aquestes compleixen, en el moment de la 
contractació, els requisits que estableix l’article 13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre.

Article 8. Compatibilitat amb altres ajudes.

Aquestes ajudes són compatibles amb les rebudes per una altra administració pública. 
La quantia de les ajudes concedides pot ser modificada quan s’hagin obtingut de manera 
concurrent altres ajudes per als mateixos fins, i quan aquestes superin conjuntament el 
cost total de l’activitat subvencionada o la intensitat permesa per a les ajudes. El receptor 
de les diferents ajudes per als mateixos fins ho ha de comunicar a la Direcció General 
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Per a qualsevol altre aspecte, s’ha de complir 
el que disposa l’article 8 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

Article 9. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment.

1. L’òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General d’Indústria i 
de la Petita i Mitjana Empresa, que és l’encarregada del seguiment de les ajudes.

L’òrgan instructor ha de verificar el compliment dels requisits de les sol·licituds i és 
l’encarregat de dur a terme, d’ofici, totes les actuacions que es considerin necessàries 
per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals 
s’ha de pronunciar en la resolució, de conformitat amb el que disposa l’article 24 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Per a l’esmena i la millora de la sol·licitud cal atenir-se al que disposa l’article 68 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

L’òrgan instructor ha d’elevar la proposta de resolució definitiva a l’òrgan competent 
per resoldre.

2. L’òrgan competent per resoldre és el titular del Departament ministerial, sense 
perjudici de les delegacions existents en la matèria.

La resolució ha de ser motivada, i han de quedar acreditats els seus fonaments. El 
termini màxim per resoldre i notificar la resolució no pot excedir els sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud.

Es poden entendre desestimades les sol·licituds formulades si, transcorregut el termini 
màxim per resoldre-ho, no s’ha dictat resolució expressa, d’acord amb el que estableix 
l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
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Article 10. Procediment.

1. El beneficiari, o líder del projecte en el cas de col·laboració entre empreses, ha 
d’adreçar la sol·licitud a la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, en 
la forma que estableix l’article 14 de l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre.

L’efecte incentivador de les ajudes s’entén complert quan es garanteixen les condicions 
que recull l’article 6 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny. La 
data de la sol·licitud, en el cas d’R+D i innovació en matèria de processos i organització, 
ha de ser sempre anterior a la data d’inici dels treballs.

2. A la vista de l’esmentada sol·licitud i de l’informe d’avaluació previ de l’entitat 
externa, independent i degudament acreditada, l’òrgan instructor ha de redactar el 
corresponent informe d’avaluació, i ha de formular la proposta de resolució provisional, 
degudament motivada, que ha de notificar als interessats i ha de concedir un termini de 10 
dies per presentar al·legacions. Examinades les al·legacions adduïdes, si s’escau, pels 
interessats, l’òrgan instructor ha d’emetre la proposta de resolució definitiva que s’ha de 
notificar a l’interessat perquè, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la 
seva notificació, comuniqui la seva acceptació, i li ha d’indicar que si no ho fa se n’ha de 
tenir per desistit de la seva sol·licitud. En cas d’acceptació, ha acreditar també en el termini 
esmentat la seva condició de beneficiari, tal com especifica l’article 13 de la Llei 38/2013, 
de 17 de novembre. Finalment, l’òrgan competent ha de dictar la resolució corresponent.

Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del 
beneficiari proposat, davant de l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de 
concessió.

3. Finalitzat el projecte, el beneficiari ha de comunicar la finalització del projecte a la 
Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, perquè es pugui dur a terme 
la comprovació material de l’actuació. L’òrgan encarregat del seguiment de les ajudes ha 
de fer la inspecció tècnica i comprovació material de les actuacions objecte de subvenció.

4. El pagament de l’ajuda queda subjecte a la justificació final de l’actuació i al 
compliment de les condicions imposades en la resolució esmentada. No es contemplen 
avenços o avançaments a compte. L’atorgament i la quantia de les ajudes queden 
supeditades a la disponibilitat de recursos del fons de reestructuració.

5. D’acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s’ha de 
remetre a la base de dades nacional de subvencions informació sobre les ajudes.

Article 11. Justificació.

1. La justificació de les ajudes s’ha de fer d’acord amb el que estableixen el 
capítol IV, l’article 30 i successius de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el títol II, 
capítol II del seu Reglament.

Una vegada dutes a terme les actuacions corresponents, les empreses beneficiàries 
han de presentar les seves justificacions segons la modalitat de compte justificatiu, amb 
aportació de l’informe d’auditor. Les justificacions esmentades s’han de presentar d’una 
sola vegada per a cada projecte individual.

2. La documentació ha d’indicar de manera expressa i justificada que l’ajuda pública 
rebuda de R+D o innovació ha produït un veritable efecte d’incentivació.

3. Documentació de justificació. Al costat de la sol·licitud s’ha de remetre una 
memòria tecnicoeconòmica, que inclogui el compte justificatiu de les despeses del projecte, 
i l’informe corresponent a emetre per l’auditor.

a) En el cas de projectes de R+D, la memòria ha d’incloure:

1r Resum i conclusions.
2n Objectius del projecte.
3r Activitats dutes a terme.
4t Resultats obtinguts.
5è Efecte incentivador.
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6è Annexos:

i. Informe econòmic.
ii. Certificats de finalització del projecte i del fet que no ha rebut cap altre tipus de 

subvenció.

En el cas de prototip de vaixell i sistemes, la memòria ha d’incloure addicionalment els 
annexos següents:

i. Format oficial de descripció de l’avanç innovador, segons l’annex I –document A– 
de l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre.

ii. Format oficial de costos subvencionables, segons l’annex I –Document B– de 
l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre.

iii. Certificat d’arqueig amb els GT’s del projecte i càlcul de CGT, en el cas de prototip 
de vaixell.

b) En el cas de projectes d’innovació en matèria de processos i organització, es 
consideren subvencionables els costos dels estudis de viabilitat duts a terme durant els 
dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajuda. La memòria ha d’incloure:

1r Resum i conclusions.
2n Objectius del projecte.
3r Activitats desenvolupades.
4t Resultats obtinguts.
5è Efecte incentivador.
6è Annexos:

i. Format oficial de descripció de la innovació, segons l’annex I –Document A– de 
l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre.

ii. Format oficial de costos subvencionables, segons l’annex I –Document B– de 
l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre.

iii. Certificats de finalització del projecte i del fet que no ha rebut cap altre tipus de 
subvenció.

En tots els casos, el compte justificatiu ha d’incloure un detall minuciós dels costos en 
què s’ha incorregut, i s’ha d’agrupar per cadascun dels conceptes de cost i s’ha 
d’especificar, per a tots i cadascun dels costos en què s’ha incorregut, com a mínim:

a) Data de factura.
b) Número de factura.
c) Data de pagament.
d) Proveïdor.
e) Concepte.
f) Import sense l’impost del valor afegit (IVA).

4. L’informe a emetre per l’auditor s’ha de fer d’acord amb el que especifica l’annex II 
de l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre, pel que fa als procediments acordats 
d’auditoria i s’ha de redactar, segellar i signar després que l’auditor de comptes hagi 
verificat que:

a) Els conceptes objecte de subvenció i les factures corresponents s’adeqüen, en les 
quanties, els conceptes i el període de realització de la despesa, als conceptes 
subvencionables i que estan registrades comptablement, d’acord amb el que disposen el 
Pla general de comptabilitat o la seva corresponent adaptació sectorial, i la resta de 
normativa de desplegament que sigui aplicable a l’entitat beneficiària.

b) Les despeses i inversions justificades són coherents amb la naturalesa de les 
activitats subvencionades.
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L’informe relatiu a la revisió de compte justificatiu l’ha de fer, signar i segellar un auditor 
de comptes registrat en situació d’exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes que 
depèn de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), als efectes que exigeix 
la revisió de comptes justificatius de subvencions i de verificació de l’actuació objecte 
d’ajuda del fons de reestructuració. Llevat que s’indiqui expressament el contrari en alguna 
resolució de la Direcció General d’Indústria de la Petita i Mitjana Empresa, no és obligatori 
que l’auditor que fa la comprovació del compte justificatiu d’una subvenció sigui també el 
que fa l’auditoria dels comptes anuals de l’empresa.

Article 12. Termini de justificació.

1. La presentació de la documentació justificativa s’ha de fer, com a màxim, en el 
termini de tres mesos des de la finalització del termini establert per a la realització de 
l’activitat objecte de la subvenció.

2. L’incompliment de l’obligació de justificació determina la declaració de pèrdua de 
dret a l’ajuda.

3. En el cas de justificació tardana, i s’entén per aquesta la que és completa una 
vegada vençut el termini màxim de tres mesos abans esmentat, i es presenta igualment la 
declaració de pèrdua de dret, si bé aquesta es pot graduar, i en tot cas correspon una 
pèrdua del 20 per cent de l’ajuda finalment resultant, i s’incrementa el percentatge 
esmentat a raó d’un 20 per cent addicional per cada 15 dies hàbils de demora.

Article 13. Pagament de les ajudes.

1. A la vista de la documentació justificativa requerida, amb l’informe previ de la 
Direcció General d’Indústria de la Petita i Mitjana Empresa, el titular del Departament 
ministerial, sense perjudici de les delegacions existents en la matèria, ha d’ordenar el 
pagament de les aplicacions aprovades perquè siguin lliurades amb càrrec al Fons de 
reestructuració, o ha de declarar la procedència de la pèrdua del dret al cobrament total o 
parcial i iniciar el tràmit d’audiència previ a la resolució corresponent.

2. Com a requisits previs al cobrament de les ajudes corresponents, cada empresa 
perceptora d’aquestes ha de justificar:

a) Mitjançant els certificats corresponents, i en els termes que preveu l’article 22 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, estar al dia en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social, només en el cas en què el sol·licitant no autoritzi que l’òrgan concedent 
obtingui de manera directa l’acreditació esmentada a través de certificats electrònics.

b) Mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent, no ser deutor 
per resolució de procedència de reintegrament d’ajudes o subvencions o no estar subjecte 
a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea 
que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

3. La quantia de les ajudes concedides es pot modificar quan s’hagin alterat les 
condicions per a l’obtenció de la subvenció, així com quan s’hagin obtingut de manera 
concurrent altres ajudes per als mateixos fins i aquestes superin conjuntament el cost total 
de l’activitat subvencionada o la intensitat permesa per a les ajudes. En aquests supòsits, 
així com els que prevegi l’article 12 de l’Ordre IET/2679/2015, de 4 de desembre, la 
Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa ha d’elevar la resolució de 
declaració corresponent de pèrdua de dret al cobrament d’ajuda al ministre, sense perjudici 
de les delegacions existents en la matèria.

Article 14. Infraccions i sancions.

1. En els supòsits d’infraccions administratives en matèria de subvencions i ajudes 
públiques, és aplicable el que preveuen el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i 
el títol IV del seu Reglament.
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2. Les infraccions poden ser qualificades de lleus, greus o molt greus d’acord amb els 
articles 56, 57 i 58 de l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre. La potestat 
sancionadora per incompliment s’exerceix d’acord amb el que estableix l’article 66 de la 
mateixa Llei.

Article 15. Causes de reintegrament de les ajudes.

1. Amb independència de les devolucions que pertoquin d’acord amb el que estableix 
l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, són procedents el reintegrament, total o 
parcial, i l’exigència de l’interès de demora des de la data del pagament de la subvenció 
fins que s’acordi la procedència del reintegrament d’aquesta en els supòsits que regula 
l’article 37 de la Llei esmentada, així com en la resta que preveu expressament aquest 
Reial decret.

L’incompliment dels requisits que estableixen aquest Reial decret i les altres normes 
aplicables, així com de les condicions que, si s’escau, hagi establert amb la resolució de 
concessió corresponent, dona lloc a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció o, si 
s’escau, l’oportú procediment de reintegrament previ, a l’obligació de tornar les ajudes 
percebudes més els interessos de demora corresponents, en el moment en què es detecta 
l’incompliment, de conformitat amb el que disposen el títol II, capítol I de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, i el títol III del seu Reglament.

2. En concret, s’estableixen les causes següents de pèrdua de dret al cobrament de 
les ajudes:

a) Si s’abandona el projecte, o es cancel·la el contracte del vaixell, i en un termini 
màxim d’un any la drassana no ha signat cap altre contracte que permeti el lliurament 
d’aquest incorporant tots els avenços innovadors del projecte corresponent, es perd el dret 
al cobrament de l’ajuda concedida.

b) Si no es finalitza el projecte, és a dir, en cas que no s’hagin culminat les actuacions 
que van determinar la concessió de les ajudes, és procedent la declaració de la pèrdua 
total del dret a aquestes llevat que sigui possible apreciar motivadament que l’interessat 
s’ha aproximat de manera significativa al compliment total i que ha dut a terme una 
actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos. En aquest últim 
cas, la declaració de pèrdua de dret al cobrament de l’ajuda pot ser parcial i proporcionada 
al grau de compliment, el qual ha de determinar l’òrgan encarregat del seguiment de les 
ajudes en funció de la importància dels incompliments i del seu pes en el conjunt dels fins 
o objectius perseguits. En tot cas, el grau de compliment esmentat, mesurat en termes de 
pressupost concedit, mai no pot ser inferior al 60 per cent.

S’han de complir els requisits que estableix l’article 14.6 de l’Ordre IET/2679/2015, 
de 4 de desembre.

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

1r Falsejament, inexactitud o omissió de les dades subministrades pel beneficiari que 
hagin servit de base per a la concessió.

2n Incompliment de la finalitat per a la qual l’ajuda va ser concedida.
3r La no-inscripció en els registres oficials exigits per la legislació per a l’acompliment 

de l’activitat que es finança.

c) Si s’ha finalitzat el projecte i l’import dels costos subvencionables justificats és 
inferior al dels costos subvencionables estimats que van determinar l’import de l’ajuda, 
s’ha de declarar, sense perjudici del pagament de la quantitat degudament justificada, la 
pèrdua parcial del dret al cobrament de l’ajuda per l’import restant.

3. En cas de decisió prèvia per la qual la Comissió hagi declarat una ajuda il·legal i 
incompatible amb el mercat interior, la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana 
Empresa ha de suspendre el pagament d’ajudes al beneficiari fins que no reintegri l’import 
declarat il·legal, juntament amb els interessos de demora corresponents.
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Disposició transitòria única. Règim transitori dels procediments.

Les ajudes sol·licitades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i 
anteriors a 1 de gener de 2017, es regeixen per la normativa vigent en el moment de la 
seva sol·licitud. Les ajudes sol·licitades a partir de l’1 de gener de 2017 es regeixen per 
aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en el que 
contradiguin o s’hi oposin al que disposa aquest Reial decret.

2. Així mateix, queden derogades expressament les disposicions següents:

a) Reial decret 1511/2005, de 19 de desembre, pel qual s’adapta la normativa sobre 
ajudes a la construcció naval a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Els capítols I i III del Reial decret 442/1994, d’11 de març, sobre primes i 
finançament a la construcció naval.

c) Els articles 1.1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.2, 7.1, 8.1 i 9.1 del Reglament de primes i 
finançament a la construcció naval, aprovat per l’ordre de 26 de setembre de 1994.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableixen les regles 13a i 15a de 
l’article 149.1 de la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i de 
foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica, respectivament.

Disposició final segona. Desplegament i aplicació.

S’autoritza el ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat per, en l’àmbit de les seves 
competències, dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació 
d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Disposició final quarta. Vigència.

La vigència del present Reial decret finalitza el 31 de desembre de 2020.

Madrid, 29 de setembre de 2017.

FELIPE R.

El ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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