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dixs I i II, en la reunió de 14 de juliol de 2006, s´ha de tenir 
en compte especialment a:

La protecció dels organismes aquàtics, i incloure en 
les corresponents autoritzacions, quan correspongui, 
mesures de reducció del risc.

Els cucs de terra, quan la substància s´usi en hiverna-
cles, i incloure en les autoritzacions, quan correspongui, 
mesures de reducció del risc.

Termini per a la inclusió: de l´1 de febrer de 2007 al 31 
de gener de 2017.

Termini per a l´aplicació de les condicions d´inclusió: 
el 31 de gener de 2007.

Termini per a l´aplicació dels requisits d´un annex II: el 
31 de juliol de 2007.

Termini per a l´aplicació dels principis uniformes: el 31 
de juliol de 2008 per als productes que continguin spino-
sad com a única substància activa, o bé com una de diver-
ses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l´annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, 
per a l´esmentada data.

Protecció de dades: tenint en compte que l’spinosad 
és una substància activa nova, s´ha d’aplicar el règim cor-
responent de protecció de dades que preveu l´article 30 
del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.

Condicions de la inclusió de la substància activa tiametoxam

Característiques:

Nom comú: tiametoxam.
Núm. CAS: 153719-23-4.
Núm. CIPAC: 637.
Nom químic (IUPAC): (E,Z)-3-(2-clor-tiazol-5-ilmetil)-5-

metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina.
Puresa de la substància activa: 980 g/kg.

Condicions de la inclusió:

Usos: només pot ser utilitzat com a insecticida.
En l´avaluació global, segons els principis uniformes 

tenint en compte l´informe d´avaluació de la Comissió 
Europea, aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Ali-
mentària i de Sanitat Animal, i en particular els seus apèn-
dixs I i II, en la reunió de 14 de juliol de 2006, s´atendrà 
especialment a:

El risc de contaminació de les aigües subterrànies, 
particularment de la substància activa i els seus metabò-
lits NOA 459602, SYN 501406 i CGA 322704, quan la subs-
tància s´apliqui en zones on les condicions del sòl o climà-
tiques siguin delicades.

La protecció dels organismes aquàtics, i incloure a les 
autoritzacions, quan correspongui, mesures de reducció 
del risc.

El risc a llarg termini per als petits herbívors si la subs-
tància s´usa per al tractament de llavors, i incloure quan 
correspongui mesures de reducció del risc.

Termini per a la inclusió: de l´1 de febrer de 2007 al 31 
de gener de 2017.

Termini per a l´aplicació de les condicions d´inclusió: 
el 31 de gener de 2007.

Termini per a l´aplicació dels requisits d´un annex II: el 
31 de juliol de 2007.

Termini per a l´aplicació dels principis uniformes: el 31 
de juliol de 2008 per als productes que continguin tiame-
toxam com a única substància activa, o bé com una de 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l´annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, 
per a l´esmentada data.

Protecció de dades: per ser el tiametoxam una subs-
tància activa nova, s´ha d’aplicar el règim corresponent de 
protecció de dades que preveu l´article 30 del Reial decret 
2163/1994, de 4 de novembre. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 13908 REIAL DECRET 899/2007, de 6 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament dels incentius regionals, 
de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de 
desembre. («BOE» 172, de 19-7-2007.)

El Reglament de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 
de desembre, aprovat pel Reial decret 1535/1987, d’11 de 
desembre, va suposar l’adaptació dels incentius regionals a 
la normativa vigent en les comunitats europees i, més con-
cretament, a la comunicació de la Comissió Europea [SG 
(87) D/6759], d’1 de juny, mitjançant la qual aquesta institu-
ció va portar a terme, dins de les seves funcions d’apreciació 
de la compatibilitat amb el mercat comú dels règims d’ajuda 
amb finalitat regional, la delimitació de les zones elegibles i 
les intensitats màximes d’aquestes ajudes.

En conseqüència, i partint de l’autorització comunitària, 
a l’article 14 del Reial decret esmentat es van establir els 
límits màxims d’ajuda, expressats en termes de subvenció 
neta equivalent (SNE), que es podien implantar en les dife-
rents regions, i es van fixar quatre tipus de zones diferents 
amb una intensitat màxima d’ajuda en ordre decreixent del 
50 per 100, 40 per 100, 30 per 100 i 20 per 100 (SNE).

Paral·lelament, la Comissió Europea ha delimitat en 
tots els estats membres les zones que poden ser assistides 
pels fons estructurals; concretament en el període 1994-
1999 va realitzar una revisió del mapa d’ajudes regionals 
tenint en compte el principi de lliure competència i les 
seves excepcions, i de conformitat amb el que estableixen 
l’article 92 i següents del Tractat de Roma, amb la finalitat 
d’adaptar el mapa esmentat a les condicions socioeconò-
miques de les diferents regions i mitjançant comunicació 
de la Comissió Europea [SG (95) D/11308], de 7 de setem-
bre, es va produir l’autorització comunitària que contenia 
els nous termes del mapa espanyol d’ajudes amb finalitat 
regional, que va suposar una modificació de l’anterior amb 
referència tant als límits màxims d’ajuda a concedir en 
cada zona com a la cobertura geogràfica de les ajudes regi-
onals i al període màxim de vigència temporal que acabava 
el 31 de desembre de 1999. Posteriorment, l’11 d’abril de 
2000 la Comissió Europea va aprovar el mapa d’ajudes de 
finalitat regional per al període 2000-2006.

D’altra banda, el Reglament del Registre Mercantil, 
aprovat pel Reial decret 1597/1989, de 20 de desembre, 
així com el posterior, aprovat pel Reial decret 1784/1996, 
de 19 de juliol, conté una disposició addicional quarta que 
estableix l’obligació per als subjectes inscriptibles en 
aquest Registre als quals es concedeixin els incentius eco-
nòmics regionals de presentar en el termini de dos mesos 
la corresponent resolució administrativa davant el regis-
trador mercantil acompanyada de la seva acceptació, a fi 
que es consigni en el seu full per mitjà de nota marginal la 
concessió i les condicions. També s’han de consignar per 
mitjà d’una nota la pròrroga, modificació o pèrdua per 
canvi de titularitat dels incentius expressats.

Tot això ha obligat a realitzar una sèrie de modificaci-
ons del Reial decret 1535/1987, pel qual es va aprovar el 
Reglament de desplegament de la Llei 50/1985, incloses 
en els reials decrets 897/1991, de 14 de juny; 302/1993, de 
26 de febrer, 2315/1993, de 29 de desembre i 78/1997, de 
24 de gener. El Consell d’Estat, en informar el projecte 
d’aquest últim, en el seu dictamen de 28 de novembre de 
1996 va indicar que, segons els seu parer, convenia corre-
gir aquesta situació agrupant aquesta matèria en un sol 
text, amb la consegüent derogació de les disposicions 
esmentades i la substitució per una de sola que reculli tot 
el desplegament de la Llei produït fins aquell moment.
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Per la seva banda, la disposició addicional vint-i-
novena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, va incloure 
els procediments de concessió d’incentius regionals i els 
d’autorització per a la modificació del projecte inicial 
superior al 10 per 100, en l’excepció que preveu l’apartat 2 
de l’article 43 de la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú 
quant al sentit del silenci administratiu.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, conté les disposicions reguladores del règim 
jurídic general de les subvencions atorgades per les admi-
nistracions públiques, i estableix els procediments de la 
concessió i gestió de les subvencions, de reintegrament, 
de control financer, així com el d’infraccions i sancions.

Així mateix, els reials decrets 553/2004, de 17 d’abril, i 
562/2004, de 19 d’abril, estableixen la nova reestructura-
ció dels departaments ministerials, així com l’estructura 
orgànica d’alguns d’aquests, entre els quals hi ha el 
Ministeri d’Economia i Hisenda, estructura orgànica que 
posteriorment va desplegar, pel que fa a aquest Ministeri, 
el Reial decret 1552/2004, de 25 de juny, modificat pel 
Reial decret 756/2005, de 24 de juny. En concret, s’atribu-
eixen a la Direcció General de Fons Comunitaris, depen-
dent de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses 
de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, les fun-
cions relatives als incentius regionals.

D’altra banda, el passat 4 de març de 2006 el «Diari 
Oficial de la Unió Europea» va publicar les directrius sobre 
ajudes d’Estat de finalitat regional per al període 2007-2013 
(2006/C 54/08), en virtut del compromís adoptat pels estats 
membres en el Consell Europeu d’Estocolm sobre reducció 
global de les ajudes públiques i la seva reorientació cap a 
objectius horitzontals d’interès comú. Els directrius fixen 
les regles segons les quals les ajudes d’Estat tenen per 
objecte afavorir el desenvolupament de les regions més 
pobres i, així mateix, determinen els criteris per a la selec-
ció de les regions que poden optar a les ajudes regionals i 
defineixen els sostres d’aquestes ajudes.

El Reglament CE núm. 1628/2006, de 24 d’octubre
de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE 
a les ajudes regionals a la inversió, preveu la possibilitat 
d’exempció de l’obligació de notificació de l’article 88, apartat 
3, del Tractat, als règims d’ajudes que respectin les disposici-
ons que aquest preveu. Per a això, segons el seu article 3.1.b) 
els règims d’ajudes ha d’incloure una referència expressa a 
aquest Reglament, en què s’esmenti el seu títol i referències 
de publicació en el «Diari Oficial de la Unió Europea».

Totes aquestes circumstàncies impliquen la necessitat 
de revisar el Reial decret 1535/1987, que aprova el Regla-
ment d’incentius regionals, el qual es materialitza mitjan-
çant el Reglament aprovat pel present Reial decret. 

Per a això, el present Reglament s’articula en sis títols. 
El títol I està dividit en quatre capítols; el primer està dedi-
cat a les zones promocionables; el segon, referit als pro-
jectes; el tercer, als incentius, i el quart, als beneficiaris; 
per la seva part, el títol II es compon de 2 capítols, referits 
als òrgans gestors i al procediment de concessió dels 
incentius regionals; el títol III se centra en l’execució dels 
projectes; el títol IV, en la gestió financera i pressupostària 
i la liquidació de subvencions; el títol V recull en un sol 
capítol les obligacions, incidències i manteniment de les 
condicions amb posterioritat al fi de la vigència. Final-
ment, el títol VI recull en un sol capítol l’àmbit de la ins-
pecció i el control dels incentius regionals.

Constitueixen novetats que s’han d’assenyalar del 
Reglament el capítol dedicat als beneficiaris, així com els 
articles sobre presentació en el Registre Mercantil de les 
resolucions de concessió i de pròrroga, i l’eliminació dels 
terrenys com a objecte de subvenció. Finalment, cal des-
tacar les noves exigències respecte a l’inici de les inversi-
ons imposades per la Unió Europea, qüestió en la qual el 
present Reglament s’adapta a les noves directrius d’aju-
des de finalitat regional.

Les zones de promoció econòmica s’han de designar 
mitjançant reials decrets, un per a cada zona, en els qual a 
més s’han d’establir, entre altres coses, els sostres d’ajuda 
i les actuacions i zones prioritàries, incloent-hi les zones 
prioritàries de desenvolupament rural.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 6 de juliol de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament d’incentius regio-
nals.

S’aprova el Reglament dels incentius regionals, de 
desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, que 
es recull com a annex al present Reial decret.

Aquest Reial decret es dicta en aplicació del Regla-
ment CE núm. 1628/2006, de 24 d’octubre, relatiu a l’apli-
cació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes regio-
nals a la inversió.

Disposició addicional única. Facultats.

Es faculta el ministre d’Economia i Hisenda per dictar 
totes les disposicions que exigeixi l’aplicació i execució 
d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria única. Sol·licituds.

Durant el període comprès entre l’1 de gener de 2007 
i el 30 de juny de 2007 s’han d’aplicar les normes 
següents:

a) Les sol·licituds presentades fins al 31 de desembre 
de 2006 s’han de resoldre d’acord amb el Reial decret 
1535/1987, d’11 de desembre, només en la mesura que es 
dicti resolució abans del 30 de juny de 2007. En tot cas, a 
partir de l’1 de gener del 2007 s’han de respectar els límits 
màxims d’ajuda que resultin del nou mapa espanyol d’aju-
des de finalitat regional aplicable al període 2007-2013.

b) Les sol·licituds presentades fins al 31 de desem-
bre de 2006 i que a 30 de juny de 2007 estiguin pendents 
de resolució s’han de resoldre d’acord amb el present 
Reial decret.

c) Les sol·licituds presentades a partir de l’1 de gener 
de 2007 s’han de regir en tot cas per les disposicions del 
present Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1535/1987, d’11 de 
desembre, Reglament de desplegament de la Llei 50/1985, 
d’incentius regionals.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 
1784/1996, de 19 de juliol.

La disposició addicional quarta del Reial decret 
1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del Registre Mercantil, queda redactada de la manera 
següent:

«1. Els subjectes inscriptibles als quals es concedei-
xin els incentius econòmics regionals que preveu la Llei 
50/1985, de 27 de desembre, han de presentar en el ter-
mini d’un mes a comptar de la data de l’acceptació de la 
concessió la corresponent resolució administrativa davant 
el registrador mercantil acompanyada de la seva accepta-
ció, a fi que es consignin en el seu full per mitjà d’una nota 
marginal aquesta concessió i les seves condicions. Així 
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mateix, han de presentar en el mateix termini d’un mes 
totes les resolucions posteriors a la de concessió dels 
incentius regionals: les resolucions de pròrroga, la modi-
ficació dels incentius o pèrdua dels drets si es produeix el 
canvi de titularitat dels incentius, els quals també s’han de 
consignar mitjançant una nota.

2. La nota a què es refereix l’apartat anterior s’ha de 
cancel·lar per una altra, mitjançant la qual es faci constar 
el compliment de les condicions de la concessió. L’assen-
tament s’ha de practicar en virtut del corresponent certifi-
cat de compliment de condicions.

3. En els supòsits d’incompliment de condicions, 
només es pot anotar la cancel·lació de la nota marginal de 
concessió quan s’acrediti, mitjançant la corresponent cer-
tificació, que s’ha ingressat en el Tresor les quantitats 
derivades del reintegrament de les quanties indeguda-
ment percebudes i de l’exigència dels interessos de 
demora meritats tal com preveu l’article 7.1 de la Llei 
50/1985, de 10 de desembre, d’incentius regionals per a la 
correcció de desequilibris econòmics interterritorials.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener 
de 2007.

Madrid, 6 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern

i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA

REGLAMENT DELS INCENTIUS REGIONALS, 
DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 50/1985, DE 27 

DE DESEMBRE

TÍTOL I

Del concepte i classes dels incentius regionals, dels 
criteris generals per aplicar-los i dels beneficiaris

CAPÍTOL I

Zones promocionables

Article 1. Concepte i àmbit dels incentius regionals.

1. Segons el que estableix l’article 1.1 de la Llei 
50/1985, de 27 de desembre, d’incentius regionals per a la 
correcció dels desequilibris econòmics interterritorials, 
són incentius regionals les ajudes financeres que conce-
deixi l’Estat per fomentar l’activitat empresarial i orientar 
la seva localització cap a zones prèviament determinades, 
per tal de reduir les diferències de situació econòmica en 
el territori nacional, repartir més equilibradament les acti-
vitats econòmiques sobre aquest territori i reforçar el 
potencial de desenvolupament endogen de les regions.

2. D’acord amb el que disposa l’article 2.1 de la Llei 
50/1985, els incentius regionals per a la correcció dels des-
equilibris econòmics interterritorials es poden aplicar al 
finançament de projectes d’inversió que, complint els 
requisits exigits en aquest Reglament i en les disposicions 
que el despleguin, s’executin en les zones amb menys 
nivell de desenvolupament, o en aquelles en què circums-
tàncies especials ho aconsellin.

Article 2. Classes de zones promocionables.

1. Tenen el caràcter de zones de promoció econòmica 
les àrees geogràfiques de l’Estat amb menys nivell de 
desenvolupament.

2. El Govern pot delimitar altres zones d’aplicació 
dels incentius regionals quan circumstàncies especials ho 
aconsellin, amb uns límits d’incentivació superiors als 
que indica l’article 11, encara que sense sobrepassar els 
sostres màxims de les ajudes amb finalitat regional acor-
dats per la Comissió Europea, i sempre d’acord amb les 
directrius de la política regional. Així mateix cal atenir-se 
al que disposa l’article 13 sobre concurrència d’ajudes.

Article 3. Zones de promoció econòmica.

1. Per determinar les zones de promoció econòmica 
s’han de tenir en compte com a criteris bàsics el PIB per 
habitant i la taxa de desocupació. A més d’aquests crite-
ris, es poden prendre en consideració altres que siguin 
representatius de la intensitat dels problemes regionals.

2. Sobre la base dels criteris anteriors, en els reials 
decrets de delimitació s’han de fixar els límits màxims 
d’incentivació per a les diferents zones geogràfiques, 
d’acord amb el seu nivell de desenvolupament i respec-
tant els sostres màxims autoritzats per la Comissió Euro-
pea en el mapa d’ajudes regionals.

Article 4. Delimitació de les zones promocionables.

1. Un cop vist el que estableixen els articles anteri-
ors, el Consell Rector d’Incentius Regionals ha de propo-
sar al Govern, a través del ministre d’Economia i Hisenda, 
i amb el coneixement previ de la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics i de les comunitats 
autònomes, les àrees geogràfiques on es poden aplicar 
els incentius regionals i el sostre màxim d’intensitat 
d’ajuda que es pot aplicar.

2. D’acord amb la comunitat autònoma afectada, el 
Consell Rector d’Incentius Regionals pot proposar dins de 
les zones de promoció econòmica les que han de tenir un 
caràcter prioritari.

3. Segons el que estableix l’article 2.3 de la Llei 
50/1985, de 27 de desembre, la delimitació geogràfica de 
les zones promocionables s’ha de fer mitjançant  un reial 
decret.

Article 5. Reials decrets de delimitació.

1. Els reials decrets de delimitació de les zones pro-
mocionables han de contenir:

a) Àmbit geogràfic i, si s’escau, les zones priorità-
ries.

b) El sostre màxim de les ajudes que es poden con-
cedir a un mateix projecte.

c) Els objectius que es pretenen aconseguir.
d) Les classes d’incentius regionals que es poden 

concedir.
e) Els sectors econòmics promocionables, que han 

de respectar els criteris i directrius comunitàries.
f) Els criteris de valoració dels projectes entre els 

quals han de figurar l’ocupació creada en relació amb la 
inversió del projecte, la utilització de tecnologia avançada 
i la seva incidència en la millora de la productivitat de la 
zona i en la protecció del medi ambient, i l’efecte dinamit-
zador del projecte.

g) La dimensió mínima dels projectes, els tipus i 
conceptes d’inversió als quals es poden concedir els 
incentius regionals; els conceptes d’inversió han de res-
pectar, en tot cas, el que referent a això estableixen les 
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directrius sobre ajudes d’estat de finalitat regional vigent 
en cada moment.

h) L’aportació del beneficiari destinada al finança-
ment del projecte d’acord amb el que disposa l’article 8 
del present Reglament.

i) El termini de vigència de la zona promocionable.
j) Totes les altres estipulacions que es considerin 

necessàries per tal d’adequar millor el que preveu aquest 
Reglament al compliment dels objectius que es preten-
guin aconseguir en cada zona.

2. El termini de vigència d’una zona pot ser modifi-
cat, quan ho requereixi el compliment adequat dels objec-
tius previstos, per acord de la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics a proposta del Con-
sell Rector d’Incentius Regionals, amb la comunicació 
prèvia a la comunitat autònoma.

CAPÍTOL II

Dels projectes

Article 6. Inclusió dins dels sectors promocionables.

1. Els projectes que pretenguin acollir-se al règim 
d’incentius regionals han d’estar inclosos en algun dels 
sectors econòmics qualificats com a promocionables en 
el Reial decret de delimitació de la zona respectiva.

2. Són sectors promocionables tots els que no esti-
guin exclosos en el Reial decret de delimitació de la zona 
respectiva ni per la normativa de la Unió Europea.

3. El Consell Rector d’Incentius Regionals pot excloure, 
amb caràcter temporal, sectors promocionables quan la 
seva situació o característiques ho aconsellin, d’acord amb 
les directrius que el Govern fixi en cada moment en les 
seves polítiques sectorials i tenint en compte, si s’escau, les 
consideracions de les comunitats autònomes.

Article 7. Classes de projectes promocionables.

1. Tenen el caràcter de projectes promocionables, als 
efectes d’aquest Reglament, els relatius a la creació de 
nous establiments, ampliació i, si s’escau, modernització, 
sempre que responguin a una composició equilibrada 
entre els seus diferents conceptes d’inversió d’acord amb 
l’activitat de què es tracti i siguin d’un import no inferior 
als mínims que s’estableixin en els reials decrets de deli-
mitació.

2. Són projectes de creació de nous establiments les 
inversions que donin origen a la iniciació d’una activitat 
empresarial i a més creïn nous llocs de treball.

3. Són projectes d’ampliació les inversions que 
suposin el desenvolupament d’una activitat ja establerta 
o la iniciació d’altres. En el cas de desenvolupar una acti-
vitat ja establerta, relacionada o no amb la desenvolupada 
per la titular, el projecte ha d’implicar un augment signifi-
catiu de la capacitat productiva. Així mateix, els projectes 
d’ampliació han de comportar la creació de nous llocs de 
treball i el manteniment dels existents.

4. Són projectes de modernització les inversions que 
compleixin les condicions següents:

a)  Que la inversió constitueixi una part important de 
l’actiu fix material de l’establiment que es modernitza i 
que impliqui l’adquisició de maquinària tecnològicament 
avançada que produeixi un increment sensible de la pro-
ductivitat i

b) Que la inversió doni lloc a la diversificació de la 
producció d’un establiment per atendre mercats de pro-
ductes nous i addicionals o suposi una transformació 
fonamental en el procés global de producció d’un establi-
ment existent.

c) Que es mantinguin els llocs de treball existents.

5. Queden exclosos de l’àmbit dels projectes promo-
cionables els referits a inversions de substitució. S’ente-
nen així els projectes que consisteixin en l’actualització 
tecnològica d’un parc de maquinària ja amortitzat que, si 
bé podria ser una modernització, no suposi un canvi fona-
mental en el producte o en el procés de producció.

També es consideren inversions de substitució:

a) Les remodelacions o adaptacions d’edificis deri-
vades de les inversions anteriors, bé pel compliment de 
normes de seguretat o bé mediambientals o qualsevol 
altra adaptació per imperatiu legal.

b) Les incorporacions de l’últim estat de l’art en tecnolo-
gia sense canvis fonamentals en el procés o en el producte.

Article 8. Altres condicions exigibles als projectes.

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

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

b) Disposar d’un nivell d’autofinançament no infe-
rior al que especifiquin els reials decrets de delimitació i 
en qualsevol cas igual o superior al 25%.

c) La sol·licitud per acollir-se als beneficis s’ha de 
presentar abans del començament de la realització de la 
inversió per a la qual se sol·liciten els incentius regionals. 
Així mateix, la inversió no es pot iniciar abans de rebre la 
confirmació que preveu l’article 24.

A aquests efectes es consideren iniciades les inversions 
quan hi hagi qualsevol compromís en ferm d’adquisició de 
béns o d’arrendament de serveis que afectin el projecte. Per 
«inici de les inversions» s’entén o bé l’inici dels treballs de 
construcció o bé el primer compromís en ferm per a la 
comanda d’equips, excepte els estudis previs de viabilitat.

Article 9. Conceptes d’inversió incentivables.

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

a) Obra civil.
b) Béns d’equip, exclosos els elements de transport 

exterior.
c) Estudis previs de viabilitat.
d) Altres conceptes, excepcionalment.

Per determinar els imports de les inversions subvenci-
onables corresponents als anteriors apartats, el Consell 
Rector d’Incentius Regionals pot establir mòduls per uni-
tat de mesura, de manera que es garanteixi que no se 
superen els preus de mercat.

2. La inversió aprovada d’un projecte ha d’estar 
composta exclusivament dels conceptes a què fa referèn-
cia el punt anterior. Els actius objecte de la inversió han de 
ser adquirits en propietat pel beneficiari sempre que el 
pagament dinerari es materialitzi efectivament i en la seva 
totalitat dins el termini de vigència. A aquests efectes 
s’entén per pagament la forma d’extinció d’obligacions a 
què es refereix l’article 1.156 del Codi civil.

Quan es facin servir pagarés, lletres de canvi o altres 
efectes canviaris, les inversions només es consideren 
subvencionables quan el pagament d’aquests  s’hagi fet 
efectiu abans del fi del termini de vigència.

3. Es pot acceptar l’adquisició dels actius objecte de 
la inversió mitjançant fórmules d’arrendament financer 
sempre que els actius passin a ser propietat del benefici-
ari abans de la finalització del termini de vigència dels 
beneficis i, a més, els pagaments s’hagin materialitzat efec-
tivament i en la seva totalitat dins del termini esmentat.
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4. En cap cas s’ha d’incloure dins de la inversió sub-
vencionable l’import corresponent a l’impost sobre el 
valor afegit o altres tributs.

5. Els béns subvencionats queden afectes al reinte-
grament de la subvenció d’acord amb el que indica l’arti-
cle 39.10 d’aquest Reglament.

6. Amb caràcter general no són subvencionables les 
adquisicions d’actius, ja sigui en forma de lliurament de 
béns o de prestació de serveis, realitzades a entitats vin-
culades, llevat d’autorització expressa en la resolució de 
concessió, amb la prèvia petició que ha de constar en la 
sol·licitud d’incentius als efectes de la seva autorització i 
de tenir-ho en compte en la determinació de la inversió 
subvencionable.

Quan hi hagi vinculació entre el beneficiari de l’ajuda i 
qui presti els serveis o lliuri els béns que constitueixin la 
inversió subvencionable, les operacions esmentades 
s’han de valorar segons el cost de producció, amb el límit 
màxim dels preus que serien acordats en condicions nor-
mals de mercat entre societats independents.

7. Als efectes d’aquest Reglament es consideren per-
sones o entitats vinculades, quan hi concorrin les circum-
stàncies establertes per a això que preveu el Reial decret 
legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’impost sobre societats.

8. Als efectes d’aquest Reglament s’entén per grup 
de societats el que es defineix segons les normes per a la 
formulació dels comptes anuals consolidats, aprovades 
pel Reial decret 1815/1991, de 20 de desembre.

CAPÍTOL III

Dels incentius

Article 10. Classes d’incentius.

1. Els incentius regionals que es poden concedir són 
els següents:

a) Subvenció a fons perdut sobre la inversió aprovada.
b) Subvenció d’interessos sobre préstecs que el sol-

licitant obtingui de les entitats financeres.
c) Subvenció per a amortització dels préstecs a què 

es fa referència en l’apartat anterior.
d) Qualsevol combinació de les subvencions anteriors.
e) Bonificació de la quota empresarial per contin-

gències comunes de la Seguretat Social durant un nom-
bre màxim d’anys que s’ha de determinar per reglament i 
amb subjecció a les regles que en matèria de concurrèn-
cia, quantia màxima i incompatibilitat, disposi la norma-
tiva sobre incentius a la contractació i foment de l’ocupa-
ció. El cost d’aquesta bonificació l’ha d’assumir el 
Ministeri d’Economia i Hisenda, amb càrrec al crèdit pres-
supostari destinat a l’abonament d’incentius regionals.

2. Segons el que estableix l’article 3.4 de la Llei 
50/1985, de 27 de desembre, l’Administració podrà instru-
mentar mesures de suport i assessorament tècnic ten-
dents a facilitar l’accés als incentius regionals.

Article 11. Import màxim dels incentius regionals.

L’import màxim dels incentius regionals que es pot 
concedir a un projecte a les zones promocionables, 
expressat en termes de percentatge de subvenció sobre la 
inversió aprovada, és el que s’especifiqui en els reials 
decrets de delimitació d’aquestes zones.

Article 12. Transformació dels incentius regionals en 
percentatge de subvenció sobre les inversions apro-
vades.

Per transformar els incentius regionals dels apartats 
b), c) i d) de l’article 10 d’aquest Reglament, en termes de 
percentatge de subvenció sobre la inversió aprovada, 
s’ha de procedir de la manera que s’indica a continuació:

a) S’han de calcular en euros corrents els valors 
absoluts per a cada any de la subvenció d’interessos i de 
l’amortització de préstecs concedits al projecte.

b) S’han de sumar els valors actualitzats esmentats a 
l’apartat anterior amb la subvenció a fons perdut i el seu 
import s’ha d’expressar en percentatge de la inversió 
aprovada tal com es determini en les directrius d’ajudes 
d’estat de finalitat regional.

Article 13. Concurrència d’ajudes financeres.

1. Cap projecte acollit a la Llei 50/1985, de 27 de 
desembre, d’incentius regionals per a la correcció dels des-
equilibris econòmics interterritorials pot ser beneficiari 
d’altres ajudes financeres, sigui quina sigui la seva natura-
lesa, l’òrgan o l’Administració que les concedeixi, que, 
acumulades a les de l’article 10, sobrepassin els límits 
màxims d’ajuda sobre la inversió aprovada que s’establei-
xin en els reials decrets de delimitació de les zones.

2. En cas de concurrència d’ajudes, si la subvenció 
supera els límits màxims establerts en el mapa espanyol 
d’ajudes de finalitat regional s’ha de modificar d’ofici el 
percentatge d’ajuda concedit a l’empara de la Llei 50/1985, 
de 27 de desembre, d’incentius regionals.

3. Si la subvenció supera els límits màxims establerts 
sobre la base d’una subvenció no comunicada en els 
moments que estableix l’article 16.h) s’ha de procedir a trami-
tar el procediment d’incompliment que regula l’article 45.

CAPÍTOL IV

Dels beneficiaris

Article 14. Dels beneficiaris.

1. Amb caràcter general poden ser beneficiaris dels 
incentius les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
que, tot i no ser-ne, tinguin la condició de residents de con-
formitat amb el que disposa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 
seva integració social, i en la seva normativa de desplega-
ment, que tinguin la seva residència en territori espanyol, 
que disposin de plena capacitat d’obrar i acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

2. Es consideren residents en territori espanyol les 
entitats en les quals es doni algun dels requisits següents:

a) Que tinguin el seu domicili social i el seu domicili 
o residència fiscal en el territori espanyol.

b) Que tinguin la seva seu de direcció efectiva en el 
territori espanyol.

A aquests efectes, s’entén que una entitat té la seva seu 
de direcció efectiva en el territori espanyol quan hi radiqui 
la direcció i control del conjunt de les seves activitats.

Article 15. Requisits per obtenir la condició de beneficiari.

1. En cap cas poden accedir als incentius regionals 
les persones o entitats en què es doni alguna de les cir-
cumstàncies següents:

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència 
ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir sub-
vencions o ajudes públiques.
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b) Haver sol·licitat la declaració de concurs; haver 
estat declarats insolvents en qualsevol procediment; tro-
bar-se declarats en concurs; estar subjectes a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei con-
cursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació 
fixat en la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat 
declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol 
contracte subscrit amb l’Administració.

d) Que la persona física, els administradors de les 
societats mercantils o els qui exerceixin la representació 
legal d’altres persones jurídiques estiguin incursos en 
algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del 
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompa-
tibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, o si es tracta de qualsevol dels càrrecs electius 
que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, en els termes que s’hi estableixen o en 
la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

e) No estar al corrent en el compliment de les obliga-
cions tributàries o davant la Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents.

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori quali-
ficat per reglament com a paradís fiscal o comptar amb 
accionistes o estar participades per altres empreses amb 
seu social en un paradís fiscal.

g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per 
reintegrament de subvencions.

h) Haver estat sancionat mitjançant resolució admi-
nistrativa ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 
subvencions.

2. Les prohibicions que contenen els paràgrafs b), d), 
e), f) i g) de l’apartat 1 d’aquest article s’han d’apreciar de 
manera automàtica i subsistir mentre concorrin les cir-
cumstàncies que, en cada cas, les determinin.

3. Les prohibicions que contenen els paràgrafs a) i h) 
de l’apartat 1 d’aquest article s’han d’apreciar de manera 
automàtica. L’abast de la prohibició és el que determini la 
sentència o resolució ferma. Si no n’hi ha, l’abast s’ha de 
fixar d’acord amb el procediment determinat per regla-
ment, sense que pugui passar de cinc anys en cas que la 
prohibició no derivi de sentència ferma.

4. L’apreciació i l’abast de la prohibició que conté el 
paràgraf c) de l’apartat 1 d’aquest article es determina 
d’acord amb el que estableix l’article 15, en relació amb 
l’article 20.c) del text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 2/2002, de 16 de juny.

Article 16. De les obligacions dels beneficiaris.

1. Amb caràcter general, són obligacions del benefi-
ciari:

a) Dur a terme l’activitat i adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió dels incentius.

b) Si l’ajuda es determina com un percentatge de la 
inversió aprovada, l’ha de mantenir en la zona de promo-
ció econòmica on se li va concedir l’ajuda i en condicions 
normals de funcionament durant un període mínim de 
cinc anys a partir de la data de fi de vigència establerta en 
la resolució individual de concessió.

c) Mantenir els llocs de treball exigits en els termes 
de la resolució individual, durant un període mínim de 
dos anys a partir de la data de fi de vigència establerta en 
la resolució individual de concessió.

d) Acreditar en els terminis estipulats, davant l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, la realització de 
l’activitat, així com el compliment dels requisits i condici-
ons que determinin la concessió o gaudi dels incentius.

e) Col·laborar amb les actuacions de comprovació i 
control que ha d’efectuar la Direcció General de Fons 
Comunitaris, i si s’escau, la Unió Europea, sense perjudici 
de les competències que la legislació atribueix a altres 
òrgans o organismes de l’Administració de l’Estat i a les 
comunitats autònomes.

f) Comunicar en els terminis que estableix la Direc-
ció General de Fons Comunitaris a través dels òrgans 
competents de les comunitats autònomes, qualsevol alte-
ració de les condicions societàries que afectin el benefici-
ari dels incentius, canvis de domicili o altres circumstàn-
cies que afectin la titularitat de l’expedient.

g) Acreditar, en qualsevol moment que se sol·liciti i, 
en tot cas, al final del termini de vigència i en sol·licitar el 
cobrament de la subvenció, que està al corrent de les 
seves obligacions fiscals i davant la Seguretat Social.

h) Comunicar tant la sol·licitud com l’obtenció de 
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedent 
de qualssevol administracions o entitats públiques o pri-
vades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació 
s’ha de fer en tot cas en el moment de la sol·licitud dels 
incentius, en el moment de la sol·licitud de liquidació i en 
el moment d’acreditar el compliment de les condicions en 
la data fi de vigència, hagin canviat o no les circumstàn-
cies de la comunicació anterior.

2. Amb relació a les funcions de control i inspecció 
atribuïdes a la Direcció General de Fons Comunitaris i 
regulades en el títol VI d’aquest Reglament, els beneficia-
ris estan obligats a:

a) Posar a disposició de la Direcció General de Fons 
Comunitaris la documentació i els justificants que concer-
neixen les inversions realitzades, inclosos, si s’escau, els 
llibres i registres de comptabilitat, així com la referida a 
les dades que es presentin en les sol·licituds d’incentius.

b) Aportar tots els altres documents o antecedents 
que siguin necessaris per justificar el compliment de les 
condicions c) que hagin estat establertes en la correspo-
nent resolució individual de concessió de beneficis.

c) Facilitar la pràctica de les comprovacions que siguin 
necessàries per verificar la situació dels projectes d’inversió.

d) Conservar tota la documentació relacionada amb els 
incentius durant el període en què es puguin realitzar les actu-
acions de comprovació, inspecció i control dels incentius a 
què es refereix l’article 43.2. En tot cas, quan a més hi concorri 
la condició de beneficiari del Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional, ha de conservar l’esmentada documentació 
així com tota la requerida pels reglaments comunitaris rela-
tius al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, almenys 
durant el període que preveuen aquests reglaments.

3. La informació que hagi de subministrar el benefi-
ciari a l’Administració s’ha de fer en suport electrònic en 
els casos i format que estableixi el Ministeri d’Economia i 
Hisenda i, a més, en els casos en què se sol·liciti de 
manera expressa al beneficiari.

TÍTOL II

Dels òrgans i la tramitació

CAPÍTOL I

Dels òrgans gestors

Article 17. Òrgans gestors d’administració dels incentius.

L’administració dels incentius regionals l’han de fer el 
Consell Rector d’Incentius Regionals, la Direcció General 
de Fons Comunitaris del Ministeri d’Economia i Hisenda i 
les comunitats autònomes afectades.
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Article 18. El Consell Rector d’Incentius Regionals. La 
seva composició.

1. El Consell Rector d’Incentius Regionals, adscrit al 
Ministeri d’Economia i Hisenda d’acord amb l’article 4.2 
de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d’incentius regio-
nals per a la correcció dels desequilibris econòmics inter-
territorials, està integrat pels membres següents:

President: el secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos.
Vicepresident primer: el secretari general de Pressu-

postos i Despeses.
Vicepresident segon: un representant, amb categoria de 

director general, del Ministeri d’Administracions Públiques.
Vocals: el director general de Fons Comunitaris; dos 

representants, amb categoria de director general, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç; un representant, 
amb categoria de director general, dels ministeris d’Eco-
nomia i Hisenda, Educació i Ciència, Treball i Afers Soci-
als, Agricultura Pesca i Alimentació i Medi Ambient.

Secretari: un funcionari, amb categoria de subdirector 
general, de la Direcció General de Fons Comunitaris.

2. El Consell Rector d’Incentius Regionals pot invitar 
a assistir a representants d’altres organismes quan ho 
consideri oportú.

3.  En relació amb el Consell Rector d’Incentius Regi-
onals, el president pot delegar les seves funcions en un 
vicepresident i els vocals les poden delegar en els subdi-
rectors generals que determinin.

Article 19. Funcions del Consell Rector d’Incentius Regio-
nals.

1. Les funcions del Consell Rector d’Incentius Regio-
nals són les següents:

a) Programar i promoure les actuacions estatals en 
matèria d’incentius regionals i, en particular:

1. Elaborar les propostes per a la delimitació de les 
zones promocionables i prioritàries, si s’escau.

2. Proposar els sectors promocionables de cada 
zona.

3. Proposar per si mateix o per delegació en grups de 
treball la concessió dels incentius regionals als projectes 
que corresponguin d’acord amb els criteris de correcció 
dels desequilibris interterritorials establerts en cada cas.

4. Proposar l’adopció de mesures excepcionals amb 
la finalitat d’aconseguir discriminació positiva en la con-
cessió d’incentius regionals per raons de localització i/o 
activitat i establir-ne la durada.

b) Vetllar per la coordinació dels incentius regionals 
amb els restants instruments de la política de desenvolu-
pament regional i, als efectes del que estableix l’article 13 
d’aquest Reglament, amb altres ajudes d’incidència regio-
nal.

2. Segons el que disposa l’article 4.4 de la Llei 
50/1985, de 27 de desembre, d’incentius regionals, el Con-
sell Rector d’Incentius Regionals, a través del ministre 
d’Economia i Hisenda, ha d’elevar al Govern trimestral-
ment, i quan aquest ho requereixi, una memòria explica-
tiva dels incentius regionals concedits en cada zona pro-
mocionable, així com de la seva incidència sobre la 
inversió i l’ocupació.

Article 20. Composició dels grups de treball.

Els grups de treball a què es fa referència a l’article 
anterior estan integrats pels membres següents:

President: el director general de Fons Comunitaris o 
persona en qui delegui.

Vocals: una representació de la comunitat autònoma 
afectada i dels departaments competents per raó de la 
matèria.

Secretari: un funcionari de la Direcció General de Fons 
Comunitaris.

Article 21. Funcions de la Direcció General de Fons 
Comunitaris.

En matèria d’incentius regionals, la Direcció General 
de Fons Comunitaris té a càrrec seu les funcions 
següents:

a) L’execució, a nivell estatal, de la política d’incen-
tius regionals. Actuar com a òrgan de suport al Consell 
Rector d’Incentius Regionals i exercir-ne la secretaria. Pre-
parar els avantprojectes de disposicions per regular la 
política d’incentius regionals.

b) L’exercici de les actuacions d’inspecció i compro-
vació que correspon a l’Administració de l’Estat en relació 
amb els incentius econòmics regionals, sense perjudici de 
les funcions de control financer que corresponen a altres 
òrgans de l’Administració General de l’Estat.

c) Aprovar que la realització dels projectes s’ha efec-
tuat d’acord amb les condicions establertes i ordenar, si 
s’escau, l’alliberament de garanties.

d) Iniciar els procediments d’incompliment i sancio-
nador.

e) Tramitar els procediments d’incompliment i sancio-
nador i proposar als òrgans competents l’adopció de les 
resolucions que en posin fi.

f) Les altres que derivin de la Llei 50/1985, de 27 de 
desembre, i que no estiguin assignades a òrgans superi-
ors de l’Administració de l’Estat o als òrgans competents 
de les comunitats autònomes, sense perjudici de les com-
petències genèriques que corresponen a la Direcció 
General de Pressupostos i a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat en matèria d’assignació i control 
de recursos públics.

Article 22. Funcions de les comunitats autònomes.

1. Les comunitats autònomes en el territori de les 
quals hi hagi zones promocionables, a més de les que els 
corresponguin en concurrència amb l’Administració de 
l’Estat segons el que estableix aquest Reglament, tenen 
les funcions següents:

a) Promoure en el seu territori els incentius regio-
nals.

b) Col·laborar amb el Consell Rector d’Incentius 
Regionals en l’elaboració de la proposta de delimitació 
geogràfica de les zones prioritàries del seu territori.

c) Transmetre al Consell Rector d’Incentius Regionals 
les seves prioritats respecte a la determinació dels sectors 
promocionables que s’han de promoure en les zones 
assistides que hi hagi en el seu territori.

d) Informar el Consell Rector d’Incentius Regionals 
de les ajudes financeres públiques que es concedeixin en 
el seu territori.

e) Formar part dels grups de treball del Consell Rec-
tor d’Incentius Regionals encarregats d’elaborar, per dele-
gació, les propostes de concessió dels incentius regio-
nals.

f) Gestionar i tramitar els expedients de sol·licitud i, 
en particular, efectuar la comunicació a l’interessat a què 
es refereix l’article 24.

g) Informar a la Direcció General de Fons Comunita-
ris de l’execució dels projectes conforme a les condicions 
establertes.

h) Dur a terme el seguiment dels expedients als 
quals s’hagin concedit incentius regionals.
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i) Emetre l’informe sobre el grau de compliment de 
condicions de les concessions i sol·licitar a la Direcció 
General de Fons Comunitaris, quan escaigui, que iniciï el 
procediment d’incompliment.

2. Les comunitats autònomes, sigui quina sigui la 
naturalesa jurídica de l’òrgan o entitat a què s’atribueixi 
l’exercici de les funcions enumerades a l’apartat anterior, 
han d’ajustar la seva actuació a les prescripcions que 
conté la Llei 50/1985, de 27 de desembre, en el que li sigui 
aplicable a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, excepte les especialitats que 
conté aquest Reglament.

CAPÍTOL II

Del procediment de concessió dels incentius
regionals

Article 23. Sol·licituds.

Per accedir als incentius regionals que regula aquest 
Reglament s’ha de presentar en l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma respectiva, a través de qualsevol 
dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, la docu-
mentació següent:

a) Instància de sol·licitud de l’interessat en model 
normalitzat, adreçada al ministre d’Economia i Hisenda.

b) Documentació acreditativa de les circumstàncies 
personals del sol·licitant, de les registrals si es tracta 
d’una societat constituïda i, si està en fase de constitució, 
de les previstes, així com les del promotor que actua en 
nom seu.

c) Memòria del projecte d’inversió a efectuar, en 
model normalitzat, a la qual s’hi ha d’adjuntar necessària-
ment la documentació que acrediti el compliment de tots 
els requisits en matèria mediambiental.

d) Declaració de les ajudes sol·licitades o concedides 
per al mateix projecte, segons model normalitzat.

e) Justificació del compliment per part de l’empresa 
de les seves obligacions fiscals i davant la Seguretat 
Social o, si s’escau, autorització a la Direcció General de 
Fons Comunitaris per recollir els certificats a emetre tant 
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària com per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. En cas que es 
tracti d’una societat en fase de constitució, l’obligació 
s’entén referida al promotor.

Article 24. Inici de la inversió.

Els sol·licitants dels incentius regionals poden execu-
tar les inversions sense necessitat d’esperar la resolució 
final que s’adopti, sempre que acreditin adequadament, 
de la forma que estableixi el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, que aquestes inversions no s’havien iniciat 
abans del moment en què l’òrgan competent de la comu-
nitat autònoma hagi confirmat per escrit al sol·licitant que 
el projecte, subjecte al resultat final derivat d’una verifica-
ció detallada és, a primera vista, susceptible de ser elegi-
ble en compliment de les condicions generals de localitza-
ció i d’inversió productiva, sense que es pressuposi el 
compliment de la resta de les condicions que s’hagin 
d’extingir per a la concessió dels incentius regionals i, per 
tant, sense que això prejutgi la decisió que finalment 
s’adopti.

Article 25. Preparació de les propostes de concessió dels 
incentius.

1. El Consell Rector d’Incentius Regionals ha de 
determinar els casos en què ha de delegar en els grups de 
treball la proposta de concessió dels incentius regionals.

2. Per tal d’agilitar la proposta de concessió dels 
incentius regionals i sense perjudici del que estableix l’ar-
ticle 19 d’aquest Reglament, el Consell Rector d’Incentius 
Regionals pot delegar aquesta funció en grups de treball 
de composició més restringida quan s’estudiïn els projec-
tes de menys dimensió o presentin característiques espe-
cials que ho justifiquin.

Article 26. Concessió d’incentius regionals.

1. La concessió dels incentius regionals l’ha d’efec-
tuar:

a) La Comissió Delegada del Govern per a Assump-
tes Econòmics quan es tracti de concessions a projectes 
en què la inversió subvencionable passi de sis milions 
deu mil cent vint-i-un euros.

b) El ministre d’Economia i Hisenda, en els altres 
casos.

2. El termini màxim per resoldre i notificar les sol-
licituds que es formulin per a la concessió d’incentius 
regionals és de sis mesos computats des de la data en 
què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda. Aquest termini és ampli-
able d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

3. Quan hagi transcorregut el termini inicial i si s’es-
cau, el prorrogat, sense que s’hagi  dictat resolució, es pot 
entendre desestimada la sol·licitud de concessió dels 
incentius, d’acord amb la disposició addicional vint-i-
novena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i d’ordre social.

Article 27. Notificació i acceptació de les concessions.

1. La Direcció General de Fons Comunitaris, tenint en 
compte el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú, ha de notificar als inte-
ressats, a través de l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma, la resolució individual dictada per a cada pro-
jecte. Aquesta resolució incorpora els drets i les obligaci-
ons del beneficiari que afectin el desenvolupament del 
projecte.

2. Els beneficiaris d’incentius regionals han de mani-
festar la seva acceptació en un termini màxim de quinze 
dies hàbils des que l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma els ho notifiqui. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi efectuat, l’òrgan competent de la comu-
nitat autònoma ho ha de posar en coneixement de la 
Direcció General de Fons Comunitaris i aquesta ha de 
declarar la pèrdua dels drets del titular, de manera que 
queda sense efecte la concessió i s’arxiva l’expedient. 

3. L’acceptació dels beneficis suposa l’obligació de 
l’interessat de complir les condicions determinants de la 
concessió, així com de les prescripcions que s’imposin a 
aquesta i totes les que derivin del que disposa la norma-
tiva reguladora dels incentius regionals.

En la resolució individual queda establerta la data de 
fi de vigència de la concessió d’incentius que determina el 
final del termini per a l’execució del projecte i per donar 
compliment a totes les condicions fixades en la mateixa 
resolució de concessió. Respecte a la data de venciment 
esmentada, s’ha d’acreditar el compliment de les condici-
ons indicades.
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4. No obstant això, la resolució individual pot esta-
blir terminis intermedis anteriors a la data de fi de vigèn-
cia per acreditar el compliment de condicions específi-
ques.

Article 28. Societats constituïdes després de la sol·licitud 
d’incentius.

1. Quan els beneficis es concedeixin a una societat 
en fase de constitució, aquesta disposa d’un termini de 
quatre mesos, comptats a partir de la data d’acceptació de 
la resolució individual de concessió, per presentar la 
documentació acreditativa de les circumstàncies regis-
trals de la societat davant l’òrgan competent de la comu-
nitat autònoma.

2. Un cop finalitzat el termini establert en el punt 
anterior, la societat disposa d’un mes per presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma la 
ratificació de l’acceptació de la concessió d’incentius regi-
onals.

3. Transcorregut el termini sense que s’hagi complert 
el que assenyalen els apartats 1 i 2 d’aquest article, la 
comunitat autònoma ha de notificar aquest fet a la Direc-
ció General de Fons Comunitaris, la qual declararà la con-
cessió sense efecte i aquesta serà arxivada.

Article 29. Presentació de les resolucions en el Registre 
Mercantil.

1. El beneficiari ha de presentar la resolució de con-
cessió davant el Registre Mercantil, en el termini d’un 
mes a comptar de la data de l’acceptació de la concessió, 
als efectes de donar compliment a la disposició addicio-
nal quarta del Reglament del Registre Mercantil, aprovat 
pel Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol. Així mateix, ha 
de presentar en el mateix termini totes les resolucions 
posteriors a la de concessió dels incentius regionals: les 
resolucions de pròrroga, modificació dels incentius o pèr-
dua dels drets si es produeix el canvi de titularitat dels 
incentius.

En el cas de beneficiaris que no siguin subjectes ins-
criptibles en el Registre Mercantil, l’obligació que esta-
bleix el paràgraf anterior s’entén referida a la inscripció 
en el Registre que correspongui segons la seva natura-
lesa.

2. El compliment d’aquesta condició s’ha d’acreditar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma dins 
dels quatre mesos següents a l’acceptació de la resolució 
corresponent, excepte en cas que es tracti d’una societat 
en fase de constitució cas en què l’acreditació s’ha de fer 
dins dels sis mesos següents a l’acceptació.

3. En cas que no quedi acreditat dins de termini el 
compliment d’aquesta obligació, la comunitat autònoma 
ho ha de notificar a la Direcció General de Fons Comuni-
taris, la qual declararà sense efecte la concessió no pre-
sentada davant el Registre Mercantil.

TÍTOL III

De l’execució dels projectes

Article 30. Subjecció a les condicions establertes.

L’execució dels projectes s’ha d’ajustar a les condici-
ons, prescripcions i terminis que s’estableixin en la con-
cessió dels incentius i el beneficiari queda obligat per la 
documentació que hagi presentat en la sol·licitud i les 
posteriors modificacions acceptades.

Article 31. Incidències posteriors a la concessió.

1. Les incidències posteriors a la concessió d’incen-
tius regionals les ha de resoldre la Direcció General de 
Fons Comunitaris i, en especial, quan es refereixin als 
aspectes següents:

a) Modificacions al projecte inicial, sempre que 
aquestes suposin una minoració dels incentius concedits, 
de l’import de la inversió aprovada o del nombre dels 
llocs de treball a crear, que no passin del 10 per 100 dels 
aprovats inicialment.

b) Canvi de denominació o de les circumstàncies 
societàries amb canvi de titularitat o sense que afectin el 
projecte.

c) Canvi d’ubicació del projecte quan es produeixi 
dins de la mateixa zona de promoció econòmica.

d) Modificacions dels terminis i/o calendaris de com-
pliment de condicions per a l’execució del projecte i per al 
compliment de les condicions particulars de la concessió, 
que s’han de sol·licitar com a mínim 2 mesos abans del 
seu venciment.

e) Modificacions dels llocs de treball a mantenir per 
la titular com a conseqüència d’operacions societàries.

2. Quan les modificacions del projecte inicial com-
portin canvi d’activitat, variació dels incentius, de l’import 
de la inversió aprovada, o dels llocs de treball que s’han 
de crear, que excedeixin els límits que estableix la lletra a) 
de l’apartat anterior, les ha de resoldre l’òrgan que va 
aprovar la concessió inicial.

3. Les incidències en la titularitat del beneficiari corres-
ponents a la lletra b) de l’apartat 1 del present article s’han 
de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma en el termini màxim de dos mesos des de la inscripció 
de l’escriptura pública que ho reculli. La incidència l’ha de 
resoldre la Direcció General de Fons Comunitaris.

Article 32. Procediment de modificació.

1. La sol·licitud de modificació dels projectes a què fa 
referència l’article anterior s’ha de presentar davant l’òr-
gan competent de la comunitat autònoma i dirigida al 
ministre d’Economia i Hisenda, i s’hi han d’especificar les 
condicions que s’han modificat des de la sol·licitud ini-
cial.

2. El termini màxim per resoldre i notificar la resolu-
ció és de sis mesos des de la seva recepció en la Direcció 
General de Fons Comunitaris. Transcorregut aquest ter-
mini sense resoldre, l’interessat pot entendre estimada la 
seva petició, llevat de les modificacions del projecte ini-
cial que suposin variació en els incentius a què es refereix 
l’apartat 2 de l’article anterior, cas en què, transcorregut el 
termini esmentat, s’entenen desestimades, d’acord amb 
la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 14/2000, 
de 29 de desembre.

Article 33. Compliment de condicions intermèdies.

1. Dins dels terminis establerts per a les condicions 
intermèdies en la corresponent resolució de concessió a 
què es refereix l’article 27.4, el beneficiari ha d’acreditar 
davant l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma el 
seu compliment. L’acreditació s’ha de fer mitjançant 
l’aportació dels documents que estableixi el ministre 
d’Economia i Hisenda.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha 
d’analitzar la documentació aportada per l’interessat i pot 
sol·licitar la documentació i peritatges necessaris per 
aclarir els aspectes que consideri oportuns.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha 
de comunicar a la Direcció General de Fons Comunitaris 
el compliment o l’incompliment de cadascuna de les con-
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dicions, i s’ha d’ajustar al model que estableixi el ministre 
d’Economia i Hisenda.

Article 34. Compliment de les condicions finals.

1. Dins el termini dels quatre mesos següents a la 
finalització del termini de vigència, el beneficiari ha 
d’acreditar davant l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma el compliment de les condicions establertes en 
la resolució de concessió, mitjançant la presentació dels 
documents que estableixi el ministre d’Economia i 
Hisenda i que, en tot cas, ha d’incloure inventari dels 
actius objecte de la inversió.

2. La comunitat autònoma ha d’efectuar una com-
provació física de la realitat del projecte d’inversió, i pot 
sol·licitar la documentació i els peritatges necessaris per 
aclarir els aspectes que consideri oportuns, i seguidament 
ha d’emetre informe sobre el grau de compliment de con-
dicions del qual ha de donar trasllat a l’interessat.

3. La comunitat autònoma pot expedir un informe 
positiu sobre el grau de compliment de condicions quan 
hi hagi desviacions en les diferents partides de la inversió 
incentivable, sempre que la desviació no excedeixi en 
més o en menys el 10 per 100 de cada partida i que això 
no suposi variació en la quantia total de la inversió incen-
tivable. Quan es produeixi aquesta circumstància s’ha de 
fer constar aquest aspecte en l’informe sobre el grau de 
compliment de condicions.

4. Si la comunitat autònoma expedeix un informe posi-
tiu sobre el grau de compliment de condicions, l’interessat 
pot presentar la sol·licitud de cobrament conforme s’asse-
nyala a l’article 37 del present Reglament. En els altres casos 
ha de remetre l’informe sobre el grau de compliment de 
condicions a la Direcció General de Fons Comunitaris a efec-
tes del que estableix l’article 45 del present Reglament.

5. L’informe positiu sobre el grau de compliment de 
condicions emès per la comunitat autònoma és el docu-
ment que dóna lloc a l’inici del procediment de liquidació 
una vegada comunicat a l’interessat d’acord amb el que 
disposa l’apartat anterior i sense perjudici de les compe-
tències d’inspecció i control.

TÍTOL IV

De la gestió financera i liquidació
dels incentius

CAPÍTOL I

De la gestió financera i pressupostària

Article 35. Gestió financera dels incentius.

El procediment d’execució pressupostària es basa en 
la naturalesa plurianual de la despesa i en el fet que l’exe-
cució del crèdit atén subvencions concedides en exercicis 
anteriors.

Article 36. Compromís de despesa.

1. Prèviament a la concessió de la subvenció, corres-
pon a la Direcció General de Fons Comunitaris acreditar, 
per a cada expedient d’ajuda, l’existència de crèdit ade-
quat i suficient.

2. El compromís de la despesa l’ha de proposar la 
Direcció General de Fons Comunitaris i s’ha d’efectuar 
quan es tramiti la primera liquidació de l’expedient, llevat 
que es recullin els reconeixements esmentats o altres cir-
cumstàncies en l’acte de concessió concreta d’expedients 
singulars.

CAPÍTOL II

De la liquidació de les subvencions

Article 37. Formes de liquidació.

1. Liquidació final.

Una vegada finalitzat el termini de vigència, el benefi-
ciari només pot sol·licitar la liquidació total de la subven-
ció concedida o a què tingui dret d’acord amb el que dis-
posa l’article 45.7.

2. Liquidació a compte total.

Dins el termini de vigència, i excepte en el cas que 
preveu l’apartat següent, el beneficiari només pot sol-
licitar davant l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma un únic pagament pel total de la subvenció una 
vegada realitzada la totalitat de la inversió a subvencionar 
i amb la prèvia presentació d’un aval bancari en els ter-
mes que descriu l’article 39 del present Reglament. Encara 
que hagi percebut l’import total de la subvenció abans del 
final del termini de vigència, el beneficiari ha de formalit-
zar el que estableix l’article esmentat.

Aquesta liquidació només es pot presentar amb pos-
terioritat a les dates de compliment i acreditació de totes i 
cadascuna de les condicions imposades al titular i anteri-
ors a la fi de la vigència.

Una vegada sol·licitada aquesta liquidació no es pot 
admetre a tràmit, davant la Direcció General de Fons 
Comunitaris, cap sol·licitud de modificació referida al pro-
jecte que afecti la quantitat o les característiques de la 
inversió ni el nivell de llocs de treball.

3. Liquidació a compte parcial.

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

Encara que hagin percebut imports parcials de la sub-
venció abans del final del termini de vigència, el benefici-
ari ha de formalitzar el que estableix el l’article 38 d’aquest 
Reglament.

En cap cas s’han d’acordar calendaris d’inversió i de 
subvenció associats per a expedients amb un import de 
subvenció inferior a 5 milions d’euros.

Article 38. Procediment de liquidació.

1. Una vegada emès el corresponent informe positiu 
sobre el grau de compliment de condicions o, si s’escau, 
la resolució a què es refereix l’article 45.7, la comunitat 
autònoma ho ha remetre a la Direcció General de Fons 
Comunitaris juntament amb els documents següents:

a) La sol·licitud de cobrament de l’interessat segons 
model normalitzat, dirigida al ministre d’Economia i Hisenda.

b) Els justificants del compliment per part de l’em-
presa de les seves obligacions fiscals davant la Seguretat 
Social a la data de presentació de la sol·licitud de cobra-
ment i, si s’escau, autorització a la Direcció General de 
Fons Comunitaris per recollir els certificats que han 
d’emetre tant l’Agència Estatal de l’Administració Tributà-
ria com la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) La declaració d’ajudes sol·licitades o concedides 
al mateix projecte, acompanyada dels documents justifi-
catius de la seva concessió.

d) Compromís de presentació d’aval bancari, si s’es-
cau.

e) Acreditació de les inversions realitzades, segons 
model normalitzat, corresponents a la liquidació i vincula-
des amb la inversió aprovada, mitjançant l’aportació dels 
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documents que s’estableixin pel ministre d’Economia i 
Hisenda.

f) Acreditació del compliment d’altres condicions 
establertes en la resolució de concessió i que s’hagin de 
justificar en aquell moment.

g) Documentació acreditativa de la inscripció en el 
corresponent registre dels béns subvencionats que siguin 
inscriptibles.

h) Inventari dels actius objecte de la inversió segons 
estipula l’article 34.1.

i) Qualsevol altra documentació complementària 
necessària per a la liquidació.

2. La comunitat autònoma ha d’analitzar la docu-
mentació aportada per l’interessat i pot sol·licitar la docu-
mentació i peritatges necessaris per aclarir els aspectes 
que consideri oportuns i, seguidament, ha de remetre a la 
Direcció General Fons Comunitaris un informe sobre la 
inversió realitzada i la resta de les condicions que s’hagin 
d’haver complert a la data de sol·licitud de cobrament, 
així com la documentació a què fan referència les lletres 
b) i c) de l’apartat anterior.

3. Una vegada rebuda aquesta documentació, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries la Direcció 
General de Fons Comunitaris ha de realitzar els tràmits 
necessaris per procedir al pagament total o parcial de la 
subvenció. També s’ha de procedir d’ofici, si s’escau, a 
l’alliberament de les garanties que estiguin establertes en 
el termini de sis mesos.

Article 39. De les garanties.

1.  Per a la tramitació del pagament de les liquidaci-
ons a compte que preveu l’article 37 del present Regla-
ment és necessari que l’interessat aporti garantia a favor 
de la Direcció General de Fons Comunitaris.

2. Aquesta garantia ha de ser constituïda mitjançant 
aval bancari prestat exclusivament, en la forma i condici-
ons reglamentàries, per entitats bancàries inscrites en els 
corresponents registres del Banc d’Espanya.

L’aval ha de ser dipositat en la Caixa General de Dipò-
sits o en les seves sucursals enquadrades en les delegaci-
ons provincials d’Economia i Hisenda.

3. L’import de la garantia l’ha de comunicar al benefi-
ciari la Direcció General Fons Comunitaris a través de l’òr-
gan competent de la comunitat autònoma amb caràcter 
previ al procediment de pagament. Aquest import s’ha 
d’establir per una quantia suficient per assegurar el reinte-
grament de la quantitat la liquidació de la qual se sol·licita, 
més els interessos legals que li corresponguin incremen-
tats en un 20 per 100, en previsió d’oscil·lacions del tipus 
d’interès i d’altres possibles despeses addicionals.

4. Per al càlcul dels interessos, s’ha de fer servir el 
període comprès entre la data d’establiment de la garan-
tia i el final del termini de vigència assenyalat en la reso-
lució de concessió d’incentius ampliat en sis mesos. Si 
aquest termini de vigència és modificat, s’ha d’aportar 
una garantia complementària, l’import de la qual l’ha 
d’establir igualment la Direcció General de Fons Comuni-
taris, per tal de cobrir els interessos corresponents al ter-
mini addicional concedit.

El tipus d’interès que s’ha d’utilitzar és l’interès legal 
del diner fixat en la Llei de pressupostos generals de l’Es-
tat vigent en el moment que s’estableixi la garantia.

5. En el text de l’aval hi ha de constar específicament 
que no pot ser cancel·lat fins que l’Administració no ho 
autoritzi i que pot ser executat només que l’entitat avalista 
sigui requerida per l’Administració per fer-ho.

6. Les entitats que prestin garanties al beneficiari 
d’incentius no poden utilitzar el benefici d’excussió a què 
es refereixen l’article 1830 i concordants del Codi civil.

7. L’avalista o assegurador es considera part interes-
sada en els procediments que afectin la garantia prestada 

en els termes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

8. En els casos de canvi de titularitat dels incentius, 
no s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la 
garantia prestada pel cedent fins que no estigui formal-
ment constituïda la del cessionari.

9. Una vegada emès l’informe sobre el grau de com-
pliment de condicions positiu a què fa referència l’article 34 
d’aquest Reglament o, si s’escau, la resolució d’incompli-
ment procedent, si no resulten responsabilitats que s’hagin 
d’exercir sobre la garantia, o estiguin iniciades actuacions 
de comprovació i inspecció o s’estigui tramitant procedi-
ment d’incompliment o reintegrament sobre l’expedient, 
s’ha de dictar d’ofici acord de cancel·lació d’aval.

10. Els béns subvencionats queden afectes al paga-
ment del reintegrament de les quantitats percebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, sigui quin 
sigui el seu posseïdor, llevat que resulti ser un tercer pro-
tegit per la fe pública registral o es justifiqui l’adquisició 
dels béns amb bona fe i títol just, o en establiment mer-
cantil o industrial en cas de béns mobles no inscriptibles.

Article 40. Suspensió del procediment de pagament.

El procediment de pagament es pot suspendre quan 
concorrin algunes de les situacions següents:

a) Quan s’estiguin realitzant actuacions de compro-
vació, inspecció o tramitant expedient d’incompliment 
sobre el mateix beneficiari en virtut del mateix o un altre 
expedient d’incentius, fins a la seva resolució, sense per-
judici del que disposa la lletra c).

b) Quan el beneficiari tingui pendent un reintegra-
ment en virtut d’un incompliment d’un expedient d’incen-
tius, fins a la seva cancel·lació.

c) Quan hi hagi qualsevol altra circumstància no 
resolta que afecti l’expedient.

d) Quan, amb posterioritat a la concessió, el benefi-
ciari incorri en alguna de les circumstàncies que preveu 
l’article 15.

TÍTOL V

De les obligacions posteriors al final de la vigència

Article 41. Incidències de la titularitat posteriors al final 
de vigència.

1. Totes les incidències en la titularitat del beneficiari 
que afectin el projecte produïdes durant els cinc anys 
següents a la data del final de vigència de la concessió 
s’han de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma. La incidència l’ha de resoldre la Direcció Gene-
ral de Fons Comunitaris.

2. Les incidències s’han de referir als casos de tras-
pàs de l’explotació o qualsevol altra sobre la personalitat 
jurídica de la titular que afecti el projecte, amb posteriori-
tat al final de la vigència i que inclou, entre altres, els 
supòsits de transmissió, dissolució, fusió, absorció, i 
escissió del titular dels incentius. En el cas d’escissió par-
cial, la part del patrimoni social que es transmeti, divideixi 
o segregui ha de formar una unitat econòmica que contin-
gui l’establiment objecte de la subvenció, que no pot ser 
segregat en cap cas.

3. La resolució de la incidència de transmissió recull 
la responsabilitat solidària tant de transmissor, titular dels 
incentius, com del nou adquirent respecte del compliment 
les condicions pendents tenint en compte el termini de 
dos anys per al manteniment de l’ocupació i de cinc anys 
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per al manteniment de la inversió. Aquesta responsabili-
tat l’han d’acceptar expressament les dues societats.

4. Són atribuïdes a la nova societat beneficiària soli-
dàriament amb l’anterior titular dels incentius les respon-
sabilitats derivades de l’incompliment de les condicions 
dels incentius regionals amb independència del respon-
sable de l’incompliment.

Article 42. Manteniment de les condicions.

1. El compliment de l’obligació del manteniment de 
la inversió objecte dels incentius regionals en condicions 
normals de funcionament en tot cas requereix que no es 
produeixi sense autorització prèviament l’alienació o el 
gravamen dels béns que la componen, llevat del que pre-
veu l’article 41.

Es consideren condicions normals de funcionament la 
substitució d’uns actius per altres que serveixin en condicions 
anàlogues al fi per al qual es van concedir els incentius i 
aquest ús es mantingui fins a completar el període establert.

2. Per realitzar les comprovacions de l’obligació de 
manteniment que descriu el punt anterior, el beneficiari ha 
d’aportar al final de la vigència l’inventari dels béns objecte 
de la subvenció a què fa referència l’article 34.1. Aquest 
inventari ha de contenir la informació necessària que per-
meti verificar el manteniment de les inversions de la seva 
propietat en els cinc anys següents a la finalització del ter-
mini de vigència d’acord amb el model normalitzat que 
estableixi el Ministeri d’Economia i Hisenda. En el període 
comprès entre els sis i tres mesos anteriors a la finalització 
del termini dels cinc anys obligats per al manteniment de 
les inversions, el beneficiari ha de tornar a presentar davant 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma el mateix 
model d’inventari de béns a aquesta data i en el qual s’han 
de reflectir, si s’escau, les baixes d’actius i les dates en què 
es van produir, així com la identificació dels béns substitu-
tius i les dates de la seva incorporació. L’òrgan competent 
de la comunitat autònoma ha de remetre la Direcció Gene-
ral de Fons Comunitaris l’informe sobre el grau de compli-
ment d’aquesta condició, després de fer la comprovació 
física de l’existència dels béns abans de la finalització de 
l’esmentat termini de cinc anys.

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

3. La concessió dels incentius regionals està condici-
onada al manteniment com a mínim durant dos anys des 
de la data de fi de vigència dels llocs de treball exigits, que 
han d’incloure els llocs a mantenir al final de la vigència i 
el manteniment dels llocs a crear, si s’escau, en la data 
esmentada. A aquests efectes, per determinar els llocs de 
treball efectivament mantinguts s’han d’eliminar llocs de 
treball no mantinguts sense solució de continuïtat durant 
els dos anys següents al final del termini de vigència, lle-
vat que es justifiqui l’exercici de les actuacions necessà-
ries, en el mínim de temps possible, per al manteniment 
de la cobertura continuada dels llocs esmentats i aquests 
hagin estat coberts efectivament.

4. La justificació del manteniment de la condició de 
l’ocupació amb posterioritat a fi de la vigència s’ha de fer 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en 
els quatre mesos següents a la data de finalització del ter-
mini dels dos anys mitjançant la presentació de l’estat 
evolutiu mensual de la plantilla de treballadors. L’òrgan 
competent de la comunitat autònoma ha de comunicar a la 
Direcció General de Fons Comunitaris en els quatre mesos 
següents la informació aportada pel beneficiari juntament 
amb una altra informació que, si s’escau, consideri relle-
vant, o bé informar de la no-presentació de justificació.

TÍTOL VI

Del control i inspecció dels incentius

Article 43. Competències i àmbit d’actuació.

1. Correspon a la Direcció General de Fons Comuni-
taris, sense perjudici de les competències que la legislació 
atribueix a altres òrgans o organismes de l’Administració 
de l’Estat i a les comunitats autònomes, vetllar per l’ade-
quada aplicació dels incentius regionals, i per a això pot 
dur a terme tots els controls, inspeccions i comprovaci-
ons, i recollir la informació que consideri oportuna.

2. Les funcions de vigilància i inspecció s’han d’es-
tendre a totes les qüestions que es puguin plantejar en 
relació amb les subvencions concedides a l’empara de la 
Llei 50/1985, de 27 de desembre, d’incentius regionals, i 
es poden realitzar fins que hagin transcorregut quatre 
anys comptats des del venciment del termini de l’última 
de les condicions que hagin de ser complertes o mantin-
gudes, imposades en virtut de la corresponent resolució 
individual. Aquest termini s’interromp:

a) Per qualsevol acció de l’Administració, realitzada 
amb coneixement formal del beneficiari, conduent al 
reconeixement, regularització, comprovació, inspecció i 
liquidació dels incentius concedits.

b) Per la interposició de recursos de qualsevol classe, 
per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció penal o per 
la presentació de denúncia davant el Ministeri Fiscal i trami-
tació d’aquests recursos fins a la seva resolució en ferm.

c) Per qualsevol actuació fefaent del beneficiari en 
relació amb la comprovació, liquidació, pagament i rein-
tegrament dels incentius.

Article 44. Facultats de la Direcció General de Fons 
Comunitaris.

1. En l’exercici de les seves funcions, la Direcció 
General de Fons Comunitaris té les facultats següents:

a) Dur a terme les actuacions d’esbrinament o d’in-
formació, respecte d’organismes públics o privats i sub-
jectes particulars, que directament o indirectament ser-
veixin per verificar l’adequada aplicació dels incentius 
regionals, i preservar, en tot cas, la llibertat i confidencia-
litat dels qui subministrin la informació.

b) Analitzar i verificar directament la documentació 
que el beneficiari de la subvenció està obligat a presentar 
en els termes que estableix l’article 16, prenent nota per 
mitjà dels seus agents de totes les dades que consideri 
oportunes i obtenir còpies a càrrec seu de qualsevol dels 
antecedents que necessiti.

c) Accedir a les instal·lacions o establiments en què 
hagi portat a terme la inversió per realitzar les actuacions 
que consideri convenients i, en particular, per comprovar 
si els béns o explotacions del beneficiari compleixen les 
obligacions que li corresponen. També pot dur a terme les 
proves ordenades a la mateixa finalitat.

d) Fer mesuraments, prendre mostres, obtenir fotogra-
fies, croquis o plànols, així com reclamar el dictamen de perits 
sobre qüestions relatives a les activitats subvencionables.

e) Acordar la retenció de les factures, dels docu-
ments equivalents o substitutius i de qualsevol altre docu-
ment relatius a les operacions en què es manifestin o 
dedueixin indicis que permetin establir que s’han dut a 
terme per a l’obtenció, el gaudi o el destí incorrectes de la 
subvenció o ajuda percebuda.

2. El resultat de les actuacions de control i inspecció, 
que poden abraçar totes o només alguna de les condici-
ons que ha de complir beneficiari, s’ha de plasmar en 
l’informe corresponent, que ha d’emetre l’òrgan que hagi 
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portat a terme les actuacions esmentades. Aquest informe 
ha de servir de base, si s’escau, per iniciar el corresponent 
procediment d’incompliment que preveu l’article 45.

Article 45. Procediment d’incompliment.

1. Rebut l’informe sobre el grau de compliment de 
condicions i si aquest determina que el projecte no s’ha 
executat d’acord amb les condicions establertes, la Direc-
ció General de Fons Comunitaris ha d’analitzar les causes 
i l’abast de l’incompliment, i ha d’iniciar el procediment 
d’incompliment.

Excepcionalment, la Direcció General de Fons Comu-
nitaris pot concedir una pròrroga extraordinària per a 
l’execució del projecte, sempre que consti un informe 
favorable del Consell Rector d’Incentius Regionals, i con-
corrin circumstàncies d’interès públic o l’incompliment 
no sigui imputable al beneficiari.

2. El procediment d’incompliment s’inicia mitjançant 
la notificació al beneficiari de les causes que en són deter-
minants. En qualsevol moment del procediment, anterior 
al tràmit d’audiència, els interessats poden adduir 
al·legacions i aportar documents o altres elements de 
judici. En els procediments en què es consideri necessari, 
per la complexitat i quantia de la inversió, s’ha de sol-
licitar informe del Consell Rector d’Incentius Regionals.

3. Un cop instruït el procediment, i immediatament 
abans de redactar la proposta de resolució, s’ha de posar 
de manifest als interessats que tenen un termini de quinze 
dies per al·legar i presentar els documents i justificacions 
que considerin pertinents.

4. Presentades les al·legacions o transcorregut el 
termini de quinze dies sense contestació pel beneficiari, 
s’han de remetre les actuacions, juntament amb la pro-
posta de la Direcció General de Fons Comunitaris, al titu-
lar del Ministeri d’Economia i Hisenda o a la Comissió 
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, en fun-
ció de les seves respectives competències, perquè adop-
tin la resolució que escaigui.

La resolució s’ha de pronunciar sobre l’obligació de 
reintegrament, quan correspongui segons el que disposa 
l’article 46, i ha d’incloure la liquidació dels interessos de 
demora que preveu l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. A aquests efectes, o 
bé ha de quantificar l’import dels interessos de demora o 
bé ha de fixar les bases d’acord amb les quals s’hagi 
d’efectuar la liquidació, de manera que aquesta consis-
teixi en una mera operació aritmètica que, en aquest cas, 
l’ha d’efectuar l’òrgan encarregat de la notificació de 
l’acte, del qual forma part inseparable.

5. El termini màxim per resoldre i notificar la resolu-
ció del procediment d’incompliment és de 12 mesos des de 
la data de l’acord d’iniciació. Aquest termini es pot suspen-
dre d’acord amb el que preveu l’apartat 5 de l’article 42 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. Si la paralització del procediment és imputable a 
l’interessat, el termini màxim queda interromput mentre 
subsisteixi la causa que va determinar-ne la paralització.

Si transcorre el termini per resoldre sense que s’hagi 
notificat resolució expressa, es produeix la caducitat del 
procediment, sense perjudici de continuar les actuacions 
fins a la seva terminació i sense que es consideri inter-
rompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins 
a la finalització del termini esmentat.

6. L’òrgan encarregat de tramitar i instruir el procedi-
ment ha de notificar l’interessat les resolucions que posin 
fi al procediment. En cas que correspongui percebre una 
subvenció, l’interessat pot sol·licitar-ne el cobrament 
segons el procediment que preveu l’article 38.

7. Si abans de dictar-se l’acord d’iniciació del procedi-
ment d’incompliment el beneficiari comunica a la Direcció 

General de Fons Comunitaris, directament o a través de l’òr-
gan competent de la comunitat autònoma, la seva conformitat 
amb les causes de l’incompliment i amb les conseqüències 
d’això, es pot dictar, si s’escau, la corresponent resolució d’in-
compliment, sense necessitat de cap altre acte d’instrucció, 
sempre que la resolució s’ajusti a les qüestions esmentades.

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

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

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

b) Obtenir la subvenció sense complir les condicions 
requerides per a això.

c) El falsejament, la inexactitud o l’omissió en les 
dades subministrades pel beneficiari que hagin servit de 
base per a la concessió.

d) Incompliment de la finalitat per a la qual la sub-
venció va ser concedida.

e) Incompliment de les condicions imposades als 
beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.

f) Incórrer en qualsevol moment abans de la finalit-
zació del termini de vigència dels incentius en alguna de 
les causes que preveu l’article 15 d’aquest Reglament.

g) Obtenir la subvenció per una quantia amb un import 
que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o aju-
des d’altres administracions públiques o d’altres ens públics 
o privats, sobrepassi els límits màxims de la inversió apro-
vada que regulen l’article 13 d’aquest Reglament, així com 
els corresponents reials decrets de delimitació.

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

2. Si es tracta de condicions referents a la quantia de 
la inversió, l’abast de l’incompliment es determina pro-
porcionalment a la inversió que no s’ha fet o s’ha fet inde-
gudament.

Si l’incompliment supera el 50 per 100, l’abast de l’in-
compliment és total.

3. Si es tracta de condicions referents a la creació i el 
manteniment de llocs de treball, l’abast de l’incompliment 
es determina en la proporció en què la condició esmen-
tada hagi quedat incomplerta indicant els llocs no creats o 
no mantinguts amb els que el beneficiari havia quedat 
obligat en la resolució corresponent.

Si l’incompliment excedeix el 50 per 100 o té com a 
resultat la destrucció d’ocupació l’abast de l’incompli-
ment és total.

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

a) Obtenir la subvenció sense complir les condicions 
requerides per a això.

b) Quan no s’acrediti el nivell d’autofinançament 
mínim exigit en la resolució de concessió sobre la base 
del que estableix la lletra b) de l’article 8.

c) Incompliment de la finalitat per a la qual la sub-
venció va ser concedida.

d) La no-inscripció en els registres oficials exigits per 
la legislació per a l’exercici de l’activitat subvencionada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. La concurrència de diferents causes d’incompli-
ment dóna lloc a l’apreciació conjunta d’aquestes causes 
per determinar l’abast de l’incompliment.

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

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

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

CAP DE L’ESTAT
 13968 INSTRUMENT de ratificació del Conveni inter-

nacional per a la protecció de les obtencions 
vegetals de 2 de desembre de 1961, revisat a 
Ginebra el 10 de novembre de 1972, el 23 
d’octubre de 1978 i el 19 de març de 1991, fet 
a Ginebra el 19 de març de 1991. («BOE» 173, 
de 20-7-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Atès que el dia 19 de març de 1991, el plenipotenciari 
d’Espanya, nomenat en la forma escaient a aquest efecte, 
va signar a Ginebra el Conveni internacional per a la pro-
tecció de les obtencions vegetals de 2 de desembre, 

de 1961, revisat a Ginebra el 10 de novembre de 1972, 
el 23 d’octubre de 1978 i el 19 de març de 1991, fet en el 
mateix lloc i data,

Vistos i examinats els quaranta-dos articles del Con-
veni,

Complerts els requisits que exigeix la legislació espa-
nyola,

Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà 
d’aquest Instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i 
fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva 
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de ratifi-
cació que signo i que segella i ratifica degudament el 
sotasignat sotasignat ministre d’Afers Exteriors i de Coo-
peració, amb la declaració següent:

«Conforme al que disposa l’article 36 (1) (ii), i 
l’article 3 (1) (i) de l’Acta de 1991 del Conveni interna-
cional per a la protecció de les obtencions vegetals, 
el Regne d’Espanya declara que, com indica l’article 
4 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de 
la protecció de les obtencions vegetals, el Conveni 
s’aplica a tots els gèneres i espècies vegetals.»

Madrid, 1 de juny de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors

i de Cooperació,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

CONVENI INTERNACIONAL PER A LA PROTECCIÓ DE LES 
OBTENCIONS VEGETALS DE 2 DE DESEMBRE DE 1961, 
REVISAT A GINEBRA EL 10 DE NOVEMBRE DE 1972, EL 23 

D’OCTUBRE DE 1978 I EL 19 DE MARÇ DE 1991
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