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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
13336 Reial decret llei 12/2010, de 20 d’agost, pel qual es prorroga el programa 

temporal de protecció per desocupació i inserció, regulat en la Llei 14/2009, 
d’11 de novembre.

L’article 1.2 de la Llei 14/2009, d’11 de novembre, per la qual es regula el programa 
temporal de protecció per desocupació i inserció, estableix que la durada del programa és 
de sis mesos a comptar del dia 16 d’agost de 2009, si bé a la disposició final tercera 
s’habilita el Govern perquè, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, les 
perspectives econòmiques i la situació de l’atur, pugui prorrogar aquest programa per 
períodes de sis mesos.

Fent ús d’aquesta habilitació i considerant que l’impacte de la crisi econòmica sobre 
l’ocupació i el mercat de treball que el van motivar es mantenien, el Govern, mitjançant el 
Reial decret 133/2010, de 12 de febrer, va establir una pròrroga del programa temporal de 
protecció per desocupació i inserció durant sis mesos, des del 16 de febrer de 2010 fins al 
15 d’agost de 2010, ambdós inclusivament.

La Resolució número 32, aprovada pel Congrés dels Diputats en la sessió del dia 20 
de juliol de 2010, amb motiu del debat de política general al voltant de l’estat de la nació, 
insta el Govern a aprovar una nova pròrroga de sis mesos del programa i a atendre 
especialment amb aquesta els aturats de llarga durada, menors de trenta anys i més grans 
de quaranta-cinc.

Per això, considerant el contingut de la Resolució aprovada pel Congrés dels Diputats, 
que el dia 15 d’agost de 2010 va concloure la durada del programa esmentat i que se 
segueixen donant les condicions per prorrogar-lo ja que es mantenen les causes que el 
van motivar, és procedent establir la pròrroga del programa temporal de protecció per 
desocupació i inserció durant sis mesos més, si bé adequant la pròrroga als criteris que 
conté la Resolució esmentada, de manera que passen a ser-ne beneficiaris els desocupats 
menors de 30 anys o més grans de 45, així com les persones desocupades, amb edats 
compreses entre els 30 i els 45 anys, sempre que en aquest cas tinguin responsabilitats 
familiars.

La concreció dels destinataris de la nova pròrroga del programa temporal per 
desocupació i inserció necessita una disposició amb rang de llei, ja que l’habilitació al 
Govern que recull la disposició final tercera de la Llei 14/2009 es limita a la pròrroga del 
programa, però sense poder, fent ús d’aquella, introduir modificacions en la regulació del 
contingut.

Per això, a través d’aquesta disposició s’ajusten els destinataris del programa temporal 
per desocupació i inserció al manament de la resolució parlamentària i s’incorporen les 
modificacions corresponents a la Llei 14/2009.

La pròrroga del programa implica que als treballadors que extingeixin per esgotament 
la prestació per desocupació contributiva o els subsidis per desocupació entre el dia 16 
d’agost de 2010 i el dia 15 de febrer de 2011, els és aplicable el que estableix la Llei 
14/2009 amb les modificacions incloses per aquesta norma.

Com ha quedat assenyalat, la pròrroga del programa temporal per desocupació i 
inserció, en els termes de la resolució parlamentària indicada, requereix normes amb 
rang de llei. Ara bé, tenint en compte que el programa vigent va esgotar els seus 
efectes el dia 15 d’agost de 2010, concorren en aquest cas les circumstàncies 
d’extraordinària i urgent necessitat que exigeix l’article 86 de la Constitució com a 
pressupòsit per dictar un reial decret llei, que possibiliti que entre la finalització del 
programa actual i la seva pròrroga no hi hagi buits temporals en la cobertura protectora 
de persones que, en esgotar la durada de les prestacions o dels subsidis per 
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desocupació sense trobar feina, no tenen altres recursos, sense els quals hi ha el perill 
de passar a la situació d’exclusió social.

En virtut d’això, en ús de l’autorització concedida a l’article 86 de la Constitució, a 
proposta del ministre de Treball i Immigració i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 20 d’agost de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Pròrroga del programa temporal de protecció per desocupació i inserció.

Es prorroga per sis mesos, entre el dia 16 d’agost de 2010 i el dia 15 de febrer de 2011, 
ambdós inclusivament, l’aplicació del que estableix la Llei 14/2009, d’11 de novembre, per 
la qual es regula el programa temporal de protecció per desocupació i inserció, als 
treballadors en situació d’atur que compleixin les condicions i els requisits que estableix la 
dita Llei, sempre que, en la data de la sol·licitud d’incorporació al programa, siguin persones 
menors de 30 anys o més grans de 45, o amb una edat compresa entre els 30 i els 45 
anys, sempre que en aquest últim cas tinguin responsabilitats familiars, en els termes que 
estableix l’apartat 2 de l’article 215 de la Llei general de la Seguretat Social, text refós 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Per accedir a la pròrroga del programa assenyalat cal que, dins el període abans 
indicat, els interessats hagin extingit per esgotament la prestació per desocupació de nivell 
contributiu, o els subsidis per desocupació que estableix l’article 215 de la Llei general de 
la Seguretat Social.

Disposició addicional única. Mesures de control de la prestació i de coordinació amb 
les polítiques actives d’ocupació.

El Ministeri de Treball i Immigració ha d’adoptar les mesures oportunes amb vista a un 
control eficaç en l’accés a la prestació que regula la Llei 14/2009 i al manteniment de la 
seva percepció.

De la mateixa manera, i en coordinació amb les comunitats autònomes, s’han d’establir 
els mecanismes necessaris per aconseguir més vinculació entre les polítiques actives 
d’ocupació i la prestació esmentada.

Disposició transitòria primera. Aplicació de la Llei 14/2009, d’11 de novembre, per la 
qual es regula el programa temporal de protecció per desocupació i inserció.

Als treballadors que hagin extingit per esgotament la prestació per desocupació 
contributiva o el subsidi per desocupació fins al 15 d’agost de 2010 inclusivament, els és 
aplicable el que estableix la Llei 14/2009, sense les modificacions que estableix el present 
Reial decret llei.

Disposició transitòria segona. Incorporació al programa dels treballadors que han 
esgotat les prestacions a partir del 16 d’agost de 2010.

Els treballadors als quals es refereix l’article únic d’aquest Reial decret llei que hagin 
extingit per esgotament la prestació per desocupació contributiva o el subsidi per 
desocupació entre el dia 16 d’agost de 2010 i el dia de l’entrada en vigor del present Reial 
decret llei han de presentar la sol·licitud d’incorporació al programa dins el termini de 60 
dies a comptar del dia d’aquesta entrada en vigor inclusivament, en la forma i amb els 
efectes que preveu l’article 6 de la Llei 14/2009.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Queda derogada la disposició final tercera de la Llei 14/2009, d’11 de novembre, per la qual 
es regula el programa temporal de protecció per desocupació i inserció, així com totes les 
disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial decret llei.
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Disposició final primera.  Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Immigració per dictar les disposicions que siguin 
necessàries per al desplegament i l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final segona.  Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del títol competencial que preveu l’article 
149.1.17a de la Constitució, que estableix la competència exclusiva de l’Estat en matèria 
de legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social.

Disposició final tercera.  Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» i produeix efectes des del dia 16 d’agost de 2010.

Palma, 20 d’agost de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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