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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
16172 Reial Decret Llei 15/2011, de 14 d’octubre, pel qual es concedixen crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit per import de 4.221.162.023,96 euros, per 
a atendre obligacions del Ministeri de Treball i Immigració i d’altres departaments 
ministerials.

Este reial decret llei té com a finalitat la concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit en el pressupost del Ministeri de Treball i Immigració i d’altres 
departaments ministerials per a atendre la cobertura d’obligacions exigibles de 
l’Administració General de l’Estat, per les causes que es detallen a continuació.

1. Suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri de Treball i Immigració 
per import de 3.729.690.714 euros

La taxa de desocupació prevista per als exercicis 2009 i 2010, en termes de l’enquesta 
de població activa, es va determinar en un 10,50 per cent i en un 17,45 per cent, 
respectivament. No obstant això, la taxa de desocupació real en termes de l’esmentada 
enquesta de població activa a la qual es va arribar en 2009 va ser del 18,01 per cent i, 
en 2010, del 20,05 per cent. Esta situació ha ocasionat l’existència de 2.263.770.864,87 
euros de gastos per prestacions pendents d’imputar al pressupost del Servici Públic 
d’Ocupació Estatal a final de l’any 2010. No obstant això, este organisme ha imputat a 
l’exercici 2011 la quantitat de 344.407.862,77 euros ja que hi ha saldo suficient per a això, 
per la qual cosa l’import de les obligacions pendents d’imputar al pressupost en la data 
actual ascendix a 1.919.363.002,10 euros.

Així mateix, per a l’exercici 2011 es va estimar que la mitjana mensual de persones 
beneficiàries de la renda activa d’inserció seria de 131.000, mentres que amb la informació 
existent en el període de gener a agost d’este exercici es considera que en realitat 
s’arribarà a les 180.000 persones beneficiàries de mitjana mensual, per la qual cosa al 
finalitzar l’any es produiran més gastos dels previstos inicialment per a cobrir esta 
prestació per un import de 162.137.216,30 euros.

D’altra banda, a causa principalment de la menor recaptació d’ingressos respecte a la 
prevista inicialment en l’exercici 2010, es van generar deutes en el Servici Públic d’Ocupació 
Estatal per import de 1.648.190.495,60 euros, que tenen el seu reflex en el romanent de 
tresoreria negatiu que el mencionat organisme tenia al finalitzar l’exercici 2010, els quals 
han de ser satisfets en l’exercici 2011.

Per tot això, és necessari un suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri de 
Treball i Immigració per una quantia de 3.729.690.714 euros amb destinació al Servici 
Públic d’Ocupació Estatal.

Les obligacions la cobertura de les quals atén el suplement de crèdit, a excepció de 
les corresponents a la renda activa d’inserció de l’exercici 2011 per import de 
162.137.216,30 euros, ja van ser computades en el dèficit d’exercicis anteriors, per la 
qual cosa en termes d’administracions públiques la resta del suplement de crèdit, per 
import de 3.567.553.497,70 euros, no té incidència en el dèficit de 2011.

2. Suplements de crèdit en el pressupost del Ministeri de Defensa 
per import de 86.348.105,68 euros

El Consell de Ministres, en la reunió de 24 de juny de 2011, va acordar prorrogar la 
participació de les Forces Armades Espanyoles en les operacions per a la resolució de la 
crisi de Líbia, en aplicació de les resolucions 1970 (2011) i 1973 (2011) del Consell de 
Seguretat de Nacions Unides, fins que finalitze l’operació «UNIFIED PROTECTION» de 
l’OTAN que té com a objectius la fi de tota violència i dels atacs contra civils, la retirada de 
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les forces militars de totes les ciutats ocupades o assetjades i l’accés segur i garantit 
d’ajuda humanitària a tot el territori libi.

Els gastos originats per la participació de les Forces Espanyoles en l’esmentada 
missió requerixen la concessió de suplements de crèdit en el pressupost del Ministeri de 
Defensa per un import de 86.348.105,68 euros.

3. Suplements de crèdit en el pressupost del Ministeri de Foment, 
per import de 124.100.000 euros

Ajudes als beneficiaris de la renda bàsica d’emancipació.

El reconeixement del dret a l’ajuda de la renda bàsica d’emancipació, regulada pel 
Reial Decret 1472/2007, de 2 de novembre, ha originat l’aparició de noves necessitats en 
l’exercici 2011 per a afrontar els pagaments que es deriven de les resolucions que 
reconeixen el dret a eixes ajudes.

Mentres l’ajuda continue vigent, s’estima una xifra mitjana d’incorporacions de 99.600 
nous beneficiaris que acrediten els requisits previstos en l’article 3 del Reial Decret 
1472/2007, de 2 de novembre, per al cobrament de l’ajuda durant l’exercici 2011, als 
quals l’Estat té l’obligació de pagar les ajudes reconegudes.

Les necessitats de crèdit per a atendre el pagament de les ajudes als beneficiaris de 
la renda bàsica d’emancipació en este exercici ascendix a 46.100.000 euros.

Subsidiació d’interessos de préstecs dels plans estatals de vivenda.

La subsidiació d’interessos de préstecs constituïx una de les ajudes econòmiques 
dels plans estatals de vivenda que les entitats financeres, en compliment dels convenis 
firmats amb el Ministeri de Foment, avancen als beneficiaris, i l’import es factura 
posteriorment a l’Administració General de l’Estat, per la qual cosa el seu pagament 
implica fer front a compromisos ja adquirits per l’Estat.

La dotació pressupostària assignada en 2011 no permet atendre en la seua totalitat els 
pagaments corresponents a l’últim trimestre de l’exercici 2010 i els tres primers trimestres 
de l’exercici 2011, per tant les necessitats de crèdit se situen en 78.000.000 euros.

4. Crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d’Educació, 
per un import de 20.882.460,57 euros

El crèdit extraordinari té com a finalitat atendre el pagament de les obligacions 
pendents amb la Tresoreria General de la Seguretat Social no prescrites, derivades 
d’actes inspectores.

Les esmentades actes provenen d’actuacions inspectores dutes a terme per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social derivades d’una resolució judicial individualitzada, 
l’origen de la qual es troba majoritàriament en sentències que declaren la procedència de 
la inclusió dels professors de Religió en el Règim General de la Seguretat Social des del 
moment d’inici de la prestació dels seus servicis.

Així mateix, cal atendre les obligacions que es deriven d’actes de liquidació 
instrumentades per l’actuació inspectora que qualificava la prestació de servicis dels 
professors de Religió amb el Ministeri d’Educació com a laboral i constata la falta d’alta i 
de cotització al Règim General de la Seguretat Social.

L’import de les obligacions que s’han de satisfer ascendix a 20.882.460,57 euros.

5. Crèdits extraordinaris i suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri de Sanitat, 
Política Social i Igualtat per un import de 260.140.743,71 euros

Compliment de sentències per col·laboració en la prestació d’assistència sanitària.

Es troben pendents de pagament sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid, així com de l’Audiència Nacional, que condemnen l’Administració a pagar les 
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compensacions econòmiques que han de satisfer a determinades empreses en concepte 
de col·laboració en la prestació d’assistència sanitària als seus treballadors.

L’import de les sentències pendents d’atendre s’eleva a 57.948.022,60 euros.

Cobertura del nivell mínim de protecció garantit per la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència.

D’altra banda, cal atendre la cobertura del nivell mínim de protecció garantit per 
l’Administració General de l’Estat a les comunitats autònomes en aplicació del que 
establix la llei citada anteriorment.

L’import de les obligacions que s’han de satisfer ascendix a 202.192.721,11 euros.

6. Finançament dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

Les necessitats, la cobertura de les quals atenen els crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit que s’aproven en este reial decret llei, constituïxen obligacions exigibles de 
l’Administració General de l’Estat, si bé el saldo actual del Fons de Contingència 
d’Execució Pressupostària no permet el seu finançament amb càrrec a este. Per tant, es 
fa una excepció de l’aplicació del que disposen l’article 16 del text refós de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de 
desembre, i els articles 50.1 i 55.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, i es financen tots els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
deute públic.

La cobertura pressupostària de la major part de les obligacions que s’atenen per mitjà 
d’este reial decret llei –això és, la relativa al pagament a la Seguretat Social de les 
obligacions que el Servici Públic d’Ocupació Estatal té contretes amb la dita entitat i les 
obligacions d’eixa naturalesa no aplicades a pressupost en exercicis anteriors– es du a 
terme per mitjà d’un suplement de crèdit que no té incidència en el dèficit de les 
administracions públiques, atés que estes obligacions ja van ser computades en exercicis 
anteriors.

L’exigència d’atendre el pagament d’obligacions que ineludiblement ha de satisfer 
l’Administració General de l’Estat i la necessitat de no demorar el seu pagament per a no 
causar perjuís a tercers afectats constituïxen les raons d’extraordinària i urgent necessitat 
que justifiquen la concessió dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per mitjà 
d’un reial decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
Espanyola, a proposta de la vicepresidenta del Govern d’Assumptes Econòmics i ministra 
d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 14 d’octubre de 2011,

DISPOSE:

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

S’autoritza un suplement de crèdit al pressupost de la secció 19 «Ministeri de Treball i 
Immigració», servici 03 «Secretaria General d’Ocupació», programa 000X «Transferències 
internes», capítol 4 «Transferències corrents», concepte 412 «Per a finançar el pressupost 
del Servici Públic d’Ocupació Estatal», per un import de 3.729.690.714 euros.

Este suplement de crèdit té com a finalitat regularitzar el romanent de tresoreria del 
Servici Públic d’Ocupació Estatal el dia 31 de desembre de 2010, aplicar a pressupost i 
regularitzar el pagament d’obligacions d’exercicis anteriors i atendre les necessitats del 
present exercici en la renda activa d’inserció.
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Per a finançar i regularitzar estes obligacions, es concedixen suplements de crèdit en 
el pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal en els termes que s’expressen a 
continuació:

Pressupost d’ingressos

Aplicació 
pressupostària Denominació Import (euros)

19.101.400.02 Per a finançar el pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal  ....................... 3.729.690.714,00
19.101.870 Romanent de tresoreria  .......................................................................................... –1.648.190.495,60

  Total  .............................................................................................................................................. 2.081.500.218,40

L’excés de finançament del Servici Públic d’Ocupació Estatal no aplicat a la cobertura 
dels suplements de crèdit es destinarà al pagament de les obligacions pendents el dia 31 
de desembre de 2010 que apareixen computades en el romanent de tresoreria de 
l’organisme, tancat en la data assenyalada.

Pressupost de gastos

S’autoritzen suplements de crèdit per import de 2.081.500.218,40 euros amb el detall 
següent:

1. En l’aplicació 19.101.251M.480.01 «Subsidi per desocupació, inclús obligacions 
d’exercicis anteriors» per un import de 1.650.714.231,27 euros.

2. En l’aplicació 19.101.251M.480.02 «Subsidi per desocupació per a eventuals del 
Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, inclús obligacions d’exercicis anteriors» per 
un import de 229.528,25 euros.

3. En l’aplicació 19.101.251M.487.01 «Quotes de beneficiaris del subsidi de 
desocupació, inclús obligacions d’exercicis anteriors» per un import de 34.196.114,81 
euros.

4. En l’aplicació 19.101.251M.488 «Renda activa d’inserció» per un import de 
396.360.344,07 euros. De la dita quantitat, 234.223.127,77 euros es destinaran a cobrir 
l’aplicació a pressupost d’obligacions d’exercicis anteriors i la resta, 162.137.216,30 
euros, a la cobertura d’obligacions de l’exercici 2011.

Article 2. Concessió de suplements de crèdit en el pressupost del Ministeri de Defensa.

Per a atendre la cobertura dels gastos ocasionats per la participació de les Forces 
Armades en el marc de la crisi de Líbia, durant el període comprés entre el 27 de juny i 
el 31 de desembre de 2011, es concedixen suplements de crèdit en el pressupost de la 
secció 14 «Ministeri de Defensa», servici 03 «Secretaria d’Estat de la Defensa», programa 
122M «Gastos operatius de les Forces Armades» per un import total de 86.348.105,68 
euros, en els conceptes i quanties que s’indiquen a continuació:

Concepte 128 «Gastos originats per la participació de les Forces Armades en 
operacions de manteniment de la pau» per un import de 6.840.622,73 euros.

Concepte 228 «Gastos originats per la participació de les Forces Armades en 
operacions de manteniment de la pau» per un import de 25.181.957,57 euros.

Concepte 668 «Gastos originats per la participació de les Forces Armades en 
operacions de manteniment de la pau» per un import de 54.325.525,38 euros.

Article 3. Concessió de suplements de crèdit en el pressupost del Ministeri de Foment.

Per a atendre la cobertura dels gastos derivats de la subsidiació de préstecs dels 
plans estatals de vivenda, es concedix un suplement de crèdit en el pressupost de la 
secció 17 «Ministeri de Foment», servici 09 «Direcció General d’Arquitectura i Política 
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d’Habitatge», programa 261N «Promoció, administració i ajudes per a rehabilitació i accés 
a vivenda», capítol 7 «Transferències de capital», concepte 782 «Ajudes per a renda 
bàsica d’emancipació de jóvens, subsidiació de préstecs i altres suports a la vivenda», 
subconcepte 01 «Subsidiació de préstecs» per un import de 78.000.000 euros.

Per a atendre el pagament de les ajudes als beneficiaris de la renda bàsica 
d’emancipació, es concedix un suplement de crèdit en el pressupost de la secció 17 
«Ministeri de Foment», servici 09 «Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge», 
programa 261N «Promoció, administració i ajudes per a rehabilitació i accés a vivenda», 
capítol 7 «Transferències de capital», concepte 782 «Ajudes per a renda bàsica 
d’emancipació de jóvens, subsidiació de préstecs i altres suports a la vivenda», 
subconcepte 02 «Renda bàsica d’emancipació», per un import de 46.100.000 euros.

Article 4. Concessió d’un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d’Educació.

Per a atendre el pagament de quotes a la Seguretat Social que corresponguen a 
exercicis anteriors es concedix un crèdit extraordinari en el pressupost de la secció 18 
«Ministeri d’Educació», servici 01 «Ministeri, Subsecretaria i Servicis Generals», programa 
322A «Educació Infantil i Primària», capítol 1 «Gastos de personal», concepte 160 
«Quotes socials», subconcepte 04 «Seguretat Social. Obligacions d’exercicis anteriors», 
per un import de 20.882.460,57 euros.

Article 5. Concessió de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit en el pressupost del 
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

1. Per a atendre les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i de 
l’Audiència Nacional que condemnen al pagament de compensacions econòmiques en 
concepte de col·laboració en l’assistència sanitària prestada per entitats col·laboradores, 
s’autoritzen crèdits extraordinaris en el pressupost de la secció 26 «Ministeri de Sanitat, 
Política Social i Igualtat», servici 12 «Direcció General d’Ordenació Professional, Cohesió 
del Sistema Nacional de Salut i Alta Inspecció», programa 311O «Cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut», capítol 4 «Transferències corrents», per un import de 
57.948.022,60 euros, en els conceptes i quanties que s’indiquen a continuació:

Concepte 441.06 «Per al pagament de sentències relatives a la col·laboració en 
assistència sanitària». «Sentència de l’Audiència Nacional de 17 de juny de 2009, relativa 
a compensacions econòmiques per l’assistència sanitària prestada per la Corporació 
Radiotelevisió Espanyola, SA» per un import d’1.069.787,39 euros.

Concepte 471.12 «Per al pagament de sentències relatives a la col·laboració en 
assistència sanitària». «Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 9 de 
juny de 2008, relativa a compensacions econòmiques per l’assistència sanitària prestada 
per Lagun Aro, entitat de previsió social voluntària» per un import de 55.789.310,80 euros.

Concepte 471.13 «Per al pagament de sentències relatives a la col·laboració en 
assistència sanitària». «Sentència de l’Audiència Nacional de 28 d’abril de 2010, relativa 
a compensacions econòmiques per l’assistència sanitària prestada per Altaris i Compañía 
de Distribución Integral Logista, SA» per un import d’1.088.924,41 euros.

2. Per a atendre les obligacions relatives al nivell mínim de protecció garantit per 
l’Administració General de l’Estat a les comunitats autònomes segons establix la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència, s’autoritza un suplement de crèdit en el pressupost 
de la secció 26 «Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat», servici 15 «Secretaria 
General de Política Social i Consum», programa 000X «Transferències internes», 
concepte 427 «A l’IMSERSO per a mínim garantit en dependència», per un import de 
202.192.721,11 euros.
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Article 6. Finançament dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

1. No és aplicable als crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que conté este 
decret llei el que disposen l’article 16 del text refós de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, i els 
articles 50.1 i 55.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

2. Tots els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que concedix este reial decret 
llei en el Pressupost de l’Estat es finançaran amb deute públic.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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