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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

8120 Reial decret 655/2017, de 23 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 
1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de 
compensació de costos d’emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle 
per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials als quals es 
considera exposats a un risc significatiu de «fuita de carboni» i s’aproven les 
bases reguladores de la concessió de les subvencions per als exercicis 2014 i 
2015, i se’n prorroga la vigència fins al 31 de desembre del 2020.

El Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de 
compensació de costos indirectes de CO2 per a empreses de determinats sectors i 
subsectors industrials que es consideren exposats a un risc significatiu de fuita de carboni, 
defineix les característiques del mecanisme esmentat i estableix les bases reguladores de 
la concessió de les subvencions per als exercicis 2014 i 2015, així com els òrgans 
competents per convocar, instruir i resoldre el procediment de concessió.

El fonament del Reial decret prové de la disposició addicional sisena de la Llei 1/2005, 
de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos 
d’efecte d’hivernacle, que estableix que «el Govern, a proposta dels ministeris de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí, d’Economia i Hisenda i d’Indústria, Comerç i Turisme, pot 
establir un mecanisme de compensació dels costos indirectes imputables a les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle repercutides en els preus de l’electricitat, del qual es poden 
beneficiar les instal·lacions pertanyents a sectors exposats a un risc significatiu de fuita de 
carboni».

Fer front al risc de fuita de carboni serveix un objectiu ambiental, ja que l’ajuda pretén 
evitar un augment de les emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle a causa de la 
deslocalització de la producció fora de la Unió Europea.

Des del punt de vista comercial, la mesura afecta positivament i directament la 
competitivitat exterior de la indústria espanyola perquè contribueix a equilibrar les 
càrregues derivades d’una protecció ambiental adequada respecte a estats no 
compromesos amb el Protocol de Kyoto i a incrementar les exportacions industrials 
especialment en els productes en «risc de fuita».

D’altra banda, el Consell Europeu celebrat els dies 23 i 24 d’octubre de 2014 va 
acordar el marc d’actuació de la Unió Europea en matèria de clima i energia fins a l’any 
2030, en el qual va incloure, per a la consecució dels seus objectius, tenir en compte els 
costos, tant directes com indirectes, de les emissions de carboni, de conformitat amb les 
normes de la Unió Europea sobre ajudes públiques.

El Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de 
compensació de costos indirectes de CO2 a Espanya, es va aprovar inicialment per als 
anys 2014-2015, si bé preveia la possibilitat de prorrogar el període de vigència del 
mecanisme de compensació de costos indirectes de CO2 en el marc de la Comunicació de 
la Comissió (2012/C 158/04), sobre directrius relatives a determinades mesures d’ajuda 
estatal en el context del règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle 
(d’ara endavant, les Directrius), establertes per al període 2013-2020 tots dos 
inclusivament. La complexitat del seu establiment, l’audiència dels sectors interessats i les 
orientacions europees en relació amb el marc d’actuació de la Unió Europea esmentat en 
matèria de clima i energia fins al 2030 aconsellen una pròrroga d’aquell fins al 2020.

Les Directrius disposen que «l’ajuda es pot abonar al beneficiari l’any en què s’hagi 
incorregut en els costos o l’any següent», la qual cosa permet adoptar l’opció del pagament 
de l’ajuda l’any següent d’aquell en què s’hagi incorregut en els costos, i així s’efectua un 
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únic tràmit per a la presentació de la sol·licitud d’ajuda i per a la justificació dels costos pels 
quals es percep la subvenció. Amb això s’evita la concessió d’una ajuda abans de la fi de 
l’exercici basada en una estimació dels costos anuals de l’empresa que ha de ser liquidada 
amb la presentació l’any següent dels costos definitius de tot l’exercici en què hagi 
incorregut l’empresa, la qual cosa duplica innecessàriament la gestió i els recursos 
emprats.

Així mateix, d’acord amb les Directrius, la intensitat de l’ajuda (Ait) no pot superar el 85 
per cent dels costos subvencionables en què s’hagi incorregut els anys 2014 i 2015, el 80 
per cent dels costos subvencionables en què s’hagi incorregut els anys 2016, 2017 i 2018 
i el 75 per cent d’aquests el 2019 i el 2020.

També segons les Directrius esmentades, si durant l’any per al qual es concedeix 
l’ajuda la capacitat de producció d’una instal·lació registra una ampliació significativa, la 
producció de referència es pot augmentar en proporció amb l’augment de capacitat 
esmentat.

Constitueix, doncs, l’objecte d’aquest Reial decret mantenir la continuïtat del 
mecanisme de compensació de costos indirectes de CO2 fins al 31 de desembre de 2020, 
en línia amb el marc que estableixen les Directrius.

D’altra banda, en vista de l’experiència adquirida en la gestió de la convocatòria del 
2015, segons el que estableix l’Ordre IET/697/2015, de 13 d’abril, per la qual es convoquen 
l’any 2015 les subvencions que preveu el Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, 
convé introduir algunes modificacions de caràcter formal en relació amb les bases 
reguladores, en benefici de la seva operativitat.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les competències exclusives de l’Estat que 
preveu l’article 149.1.13a i 23a de la Constitució, en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica i de legislació bàsica sobre protecció del medi 
ambient.

En la seva tramitació s’han sol·licitat els informes de l’Advocacia de l’Estat i de la 
Intervenció Delegada en el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics ha rebut l’informe d’aquest 
Reial decret en la reunió del dia 15 de juny de 2017.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat i de la 
ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 de juny de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es 
crea un mecanisme de compensació de costos d’emissions indirectes de gasos 
d’efecte d’hivernacle per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials 
que es consideren exposats a un risc significatiu de «fuita de carboni» i s’aproven les 
bases reguladores de la concessió de les subvencions per als exercicis 2014 i 2015.

El Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de 
compensació de costos d’emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle per a 
empreses de determinats sectors i subsectors industrials que es consideren exposats a un 
risc significatiu de «fuita de carboni» i s’aproven les bases reguladores de la concessió de 
les subvencions per als exercicis 2014 i 2015, queda modificat en els termes següents:

U. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Àmbit d’aplicació temporal.

El que disposa aquest Reial decret és aplicable a les subvencions que es 
convoquin fins a l’any 2020, inclusivament.»
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Dos. L’apartat b) de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«b) Haver acreditat activitat productiva durant l’exercici anterior a aquell en 
què s’efectuï la convocatòria corresponent derivada d’aquest Reial decret.»

Tres. L’apartat 3 i el primer paràgraf de l’apartat 4 de l’article 7 queden redactats de 
la manera següent; s’eliminen els paràgrafs segon i tercer de l’apartat 4 i s’afegeix un 
apartat 8 a l’article 7:

«3. La intensitat de l’ajuda (Ait) no pot superar el 85 per cent dels costos 
subvencionables incorreguts els anys 2014 i 2015, el 80 per cent dels costos 
subvencionables incorreguts els anys 2016, 2017 i 2018 i el 75 per cent d’aquests el 
2019 i el 2020.

4. Si durant l’any per al qual es concedeix l’ajuda la capacitat de producció 
d’una instal·lació registra una ampliació significativa d’acord amb la definició del 
terme esmentat en l’annex, la producció de referència es pot augmentar en proporció 
amb l’augment de capacitat esmentat.

…
8. L’import final de l’ajuda es calcula tenint en compte la producció i el consum 

elèctrics reals de l’any per al qual es concedeix, incloent-hi els augments de 
capacitat i les disminucions de producció que hagin tingut lloc en els termes que 
descriu l’apartat 4 sense que l’import final esmentat, en cap cas, superi l’import 
màxim resultant de les fórmules corresponents de l’apartat 2.»

Quatre. Els apartats 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 de l’article 10 queden redactats de la manera 
següent:

«1. D’acord amb el que estableix l’article 14.2.a) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els 
sol·licitants estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 
administracions públiques per a la realització de tots els tràmits del procediment, de 
manera que les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als 
projectes que concorrin a aquestes ajudes s’han de presentar a la seu electrònica 
del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

2. El sol·licitant pot accedir, amb el certificat amb el qual va presentar la 
sol·licitud, a la seu electrònica del Ministeri esmentat, on pot consultar els documents 
presentats. Així mateix, el sol·licitant ha de rebre totes les comunicacions i 
notificacions de la tramitació de l’expedient electrònic a través de la seu electrònica 
esmentada, d’acord amb el que preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
En aquesta mateixa seu electrònica, els interessats, degudament identificats, poden 
consultar els actes del procediment que els siguin notificats i efectuar la presentació 
de la documentació addicional que pugui requerir l’òrgan actuant.

3. La publicació de la proposta de resolució, així com la publicació de les 
resolucions de desestimació, de concessió i les seves possibles modificacions i 
altres actes del procediment, tenen lloc a la seu electrònica del Ministeri d’Economia, 
Indústria i Competitivitat i tenen tots els efectes de la notificació practicada segons 
el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

4. En els casos en què tingui lloc un procediment de reintegrament, les 
notificacions relacionades amb aquest procediment s’han de fer sota la modalitat de 
notificació per compareixença electrònica, en els termes que estableix l’article 43 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

...
6. En les fases del procediment en què en nom de la simplificació administrativa 

es permeti la presentació de declaracions responsables en lloc de determinada 
documentació, les declaracions esmentades s’han de presentar en format electrònic 
signat electrònicament pel declarant, en els termes que preveu l’article 69 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre.
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7. Els sol·licitants no estan obligats a presentar els documents que hagi aportat 
anteriorment l’interessat a qualsevol Administració, de conformitat amb el que 
preveu l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en el qüestionari de sol·licitud 
s’ha d’indicar el número de l’expedient que se li va comunicar en aquella ocasió, 
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del 
procediment al qual corresponguin. En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir 
el document, l’òrgan competent ha de requerir al sol·licitant la seva presentació, o, 
si no existeix, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el 
document.

8. Els interessats poden aportar qualsevol altre document que considerin 
convenient en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d’audiència, segons 
el que preveu l’article 53.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.»

Cinc. Els apartats 1 i 2 de l’article 11 queden redactats en els termes següents:

«1. Les persones físiques que facin la signatura o la presentació electrònica de 
documents en representació de les entitats sol·licitants o beneficiàries de les ajudes 
han d’estar en possessió de la representació necessària per a cada actuació, en els 
termes que estableix l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

2. El signant de la sol·licitud d’ajuda ha d’acreditar que en el moment de la 
presentació de la sol·licitud té representació suficient per a l’acte. L’incompliment 
d’aquesta obligació, si no es repara, dóna lloc que es consideri que desisteix en la 
seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix el 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

De l’obligació d’acreditar representació suficient n’estan exemptes les entitats 
inscrites en el Registre d’entitats que sol·liciten ajudes del Ministeri, habilitat a la seu 
electrònica del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, sempre que el signant 
de la sol·licitud estigui acreditat en el Registre esmentat com a representant de 
l’entitat. Igualment estan exemptes d’acreditar la representació les persones en qui 
concorrin les circumstàncies que preveu l’article 10.7 d’aquest Reial decret.»

Sis. L’apartat 1 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«1. El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent 
és de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat que aquesta estableixi un 
altre termini de presentació.»

Set. Els apartats 2 b) 2., 2 b) 3., 2 b) 4, 4 i 6 de l’article 13 queden redactats de la 
manera següent:

«2. b) 2 Per a cada instal·lació de què disposi l’empresa, memòria explicativa 
dels costos d’emissions indirectes en relació amb les activitats o els productes 
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret, durant l’any per al qual es 
concedeix l’ajuda.

2. b) 3 Si s’escau, la instal·lació ha de demostrar que es compleixen els 
criteris d’una ampliació significativa de capacitat, segons la definició que figura en 
l’annex, amb l’informe d’un verificador acreditat independent en l’àmbit del sistema 
de comerç de drets d’emissió. La verificació ha d’abordar la fiabilitat, la credibilitat i 
l’exactitud de les dades facilitades per la instal·lació i dóna lloc a un dictamen de 
verificació en el qual s’ha de declarar amb una certesa raonable si les dades 
facilitades contenen inexactituds materials.

2. b) 4 Justificació verificada, per un verificador acreditat en el règim de 
comerç d’emissions, de la producció i el consum elèctrics reals de l’any per al qual 
es concedeix l’ajuda. En la justificació esmentada s’ha de desglossar el volum de 
producció real i el mètode per al seu càlcul, de manera que en permeti la verificació 
a partir dels estats comptables de l’entitat beneficiària. Igualment, en les dades 
relatives al consum elèctric, s’hi ha d’indicar la manera com se n’ha efectuat el càlcul 
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i la imputació a la producció declarada, i s’hi han d’aportar els comprovants que s’ha 
efectuat el pagament del consum elèctric dins del termini de 60 dies naturals que 
s’han de comptar a partir de la data de la prestació del servei, d’acord amb el que 
preveu l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Les empreses que no estiguin incloses en el règim de comerç d’emissions han 
d’incloure, en el mateix informe, la justificació dels valors de la producció de 
referència BO o, si s’escau, del consum elèctric de referència BEC emprats com a 
base per al càlcul dels costos subvencionables segons el que estableix l’article set 
del Reial decret.

4. Els interessats han de presentar la sol·licitud d’ajuda i la resta de la 
documentació a la seu electrònica del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, 
amb la signatura electrònica de la persona que tingui poder suficient.

…
6. Si la documentació aportada no reuneix els requisits exigits, s’ha de requerir 

l’interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, des del següent del de la 
recepció del requeriment, repari la falta o acompanyi els documents preceptius, amb 
l’advertència que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva sol·licitud, 
d’acord amb el que estableix l’article 68.1. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.»

Vuit. S’afegeixen els apartats 5 i 6 a l’article 14.

«5. Per tal d’agilitar la gestió de la concessió de les ajudes, la comissió 
d’avaluació, si ho considera procedent, pot designar un comitè executiu permanent, 
encarregat de resoldre, en nom de la comissió d’avaluació, les al·legacions que es 
puguin produir com a conseqüència de les notificacions de les propostes de 
resolució provisional, així com de les futures sol·licituds de modificació de les 
resolucions de concessió, compost pels membres següents de la mateixa comissió 
d’avaluació: el president de la comissió d’avaluació, el secretari de la comissió, el 
subdirector general de Polítiques Sectorials Industrials, el subdirector general de 
Programes Estratègics i el vocal assessor de la Subsecretaria del Ministeri 
d’Economia, Indústria i Competitivitat.

6. El nomenament del secretari de l’òrgan instructor, de la comissió d’avaluació 
i si s’escau del comitè executiu recauen en el mateix funcionari.»

Nou. L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Instrucció del procediment.

1. L’òrgan instructor ha d’efectuar, d’ofici, totes les actuacions que consideri 
necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals 
s’ha de formular la proposta de resolució, d’acord amb el que estableix l’article 24 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. L’òrgan instructor del procediment ha de procedir a l’admissió de les 
sol·licituds, d’acord amb els requeriments de l’article 4.

3. L’òrgan instructor ha de donar trasllat de les sol·licituds admeses a la 
comissió d’avaluació, a la qual es refereix l’article 14, la qual ha de procedir a 
avaluar i quantificar les ajudes als sol·licitants, d’acord amb el que preveuen els 
articles 6 i 7. Per a això, la comissió d’avaluació pot disposar de l’assistència tècnica 
que consideri necessària. Una vegada efectuades l’avaluació i la quantificació de les 
sol·licituds, la comissió d’avaluació ha d’elaborar l’informe corresponent que ha 
d’enviar a l’òrgan instructor. Aquest, basant-se en l’informe esmentat i en vista de 
l’expedient, ha de formular la proposta de resolució provisional degudament 
motivada, segons el que estableix l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, que ha de constar de la relació de sol·licituds 
estimades i la quantia de les ajudes i de la relació de sol·licituds desestimades.
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La proposta esmentada s’ha de publicar a la seu electrònica del Ministeri 
d’Economia, Indústria i Competitivitat als efectes de notificació a tots els interessats, 
i es concedeix un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions comptats a 
partir de l’endemà de la publicació.

4. Transcorregut el termini esmentat i examinades les al·legacions adduïdes si 
s’escau pels interessats, l’òrgan instructor ha de fer la proposta de resolució 
definitiva amb la relació de sol·licituds estimades i la quantia de les ajudes.

5. D’acord amb l’article 24.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, la proposta de resolució definitiva indicada s’ha de notificar als 
interessats que s’hagin proposat com a beneficiaris, a través de la seu electrònica 
del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, perquè en el termini de 10 dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva notificació comuniquin l’acceptació 
o la renúncia. Transcorregut el termini esmentat sense que hagi comunicat 
l’acceptació expressa, s’entén que el sol·licitant renuncia a l’ajuda. En cas 
d’acceptació, ha d’acreditar també en el termini esmentat el compliment de les 
condicions següents:

a) Compliment d’obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
b) No tenir deutes per reemborsament d’ajudes amb l’Administració.
c) Estar al corrent de pagament de les obligacions de reemborsament de 

qualssevol altres préstecs o avançaments concedits anteriorment amb càrrec als 
pressupostos generals de l’Estat.

d) No estar incurs en cap de les prohibicions a les quals es refereix l’article 
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable d’ajudes obtingudes o que s’hagin sol·licitat per als 
mateixos costos elegibles, a institucions nacionals o comunitàries. La declaració 
esmentada s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del procediment, comunicant a 
l’òrgan instructor l’obtenció d’aquestes, als efectes del compliment del que disposa 
l’article 5.4.

El compliment de les condicions a què fan referència els paràgrafs b), c) i d) 
anteriors es pot acreditar per mitjà d’una declaració responsable del sol·licitant.

6. S’entén que renuncien a l’ajuda tant els sol·licitants que no hagin comunicat 
l’acceptació expressa com els que no hagin presentat declaració responsable o no 
acreditin el compliment de les condicions exigides en el termini esmentat de 10 dies 
hàbils segons el que preveu l’apartat 5.

Si el compliment d’aquestes condicions ja li consta a l’òrgan instructor, no cal 
acreditar-les de nou.

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

Deu. L’apartat 3 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«3. La resolució, que ha de ser motivada, posa fi a la via administrativa i s’ha 
de publicar a la seu electrònica del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat en 
el termini màxim de sis mesos comptats de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat ». El venciment d’aquest termini, si no 
s’ha dictat i notificat cap resolució expressa, legitima els interessats per entendre 
desestimada la sol·licitud d’ajuda, d’acord amb el que estableix l’article 25.5 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.»

Onze. L’apartat 1 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:

«1. Es pot recórrer potestativament en reposició contra la resolució del 
procediment en el termini d’un mes comptat de l’endemà de la data de la notificació 
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davant el mateix òrgan que la va dictar, d’acord amb el que disposa l’article 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Sense perjudici d’això, contra la resolució esmentada, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de notificació, cal 
interposar-hi un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa de l’Audiència Nacional.»

Dotze. L’article 20 queda redactat de la manera següent:

«Article 20. Comprovació i control.

El beneficiari ha d’estar sotmès a les actuacions de comprovació que ha 
d’efectuar l’òrgan gestor i responsable del seguiment de les actuacions 
subvencionades, així com al control financer de la Intervenció General de l’Estat i al 
control fiscalitzador del Tribunal de Comptes i a qualsevol altra normativa aplicable.»

Tretze. L’article 21 queda redactat de la manera següent:

«Article 21. Reintegraments i incompliments.

1. És procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de 
l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, en els casos i en 
els termes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

2. L’incompliment dels requisits que estableix aquest Reial decret, 
específicament el que disposen l’apartat anterior, l’ordre de convocatòria i les altres 
normes aplicables, així com de les condicions que, si s’escau, s’hagin establert en 
la resolució de concessió corresponent, dóna lloc, mitjançant el procediment de 
reintegrament, a l’obligació de tornar totalment o parcialment les ajudes percebudes 
i els interessos de demora corresponents, d’acord amb el que disposen el títol II, 
capítol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el títol III del seu Reglament 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

3. En tot cas, el reintegrament ha de ser de la totalitat de l’ajuda percebuda 
més els interessos de demora en els casos següents:

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

b) La resistència, l’excusa, l’obstrucció o la negativa a les actuacions de comprovació 
de qualsevol extrem contingut en la documentació que aporti el beneficiari.»

Disposició addicional. Actualització de referències.

D’acord amb el que estableix l’article 12 del Reial decret 424/2016, d’11 de novembre, 
pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, totes les 
referències que el Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, fa al ministre o al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme s’entenen fetes al ministre o al Ministeri d’Economia, Indústria 
i Competitivitat.

Anàlogament, les referències al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
s’entenen fetes al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de juny de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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