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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5369

Reial Decret Llei 7/2015, de 14 de maig, pel qual es concedixen crèdits
extraordinaris i un suplement de crèdit per import de 856.440.673,35 euros en
el pressupost del Ministeri de Defensa, per a atendre el pagament d’obligacions
corresponents a programes especials d’armament i a la realització d’altres
actuacions del Departament.

El present reial decret llei té com a finalitat concedir diversos crèdits extraordinaris i un
suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri de Defensa per un import total
de 856.440.673,35 euros per a atendre el pagament d’obligacions contractuals
corresponents a programes especials d’armament (PEA), per a cobrir necessitats del Pla
General de Municionament i per a la realització d’obres a l’Hospital Militar Central de la
Defensa Gómez Ulla, en el marc d’actuacions relacionades amb el brot del virus de l’Ebola
a Espanya.
1. Obligacions contractuals corresponents a programes especials d’armament (PEA).
Els programes especials (PEA) són aquells derivats de l’Acord entre els ministeris de
Defensa i d’Indústria, Energia i Turisme i destinats al desenrotllament i la fabricació
d’equips i sistemes d’armes en què convergixen dos característiques clau: ser prefinançats
en tot o en part amb crèdits del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i ser pagats des del
Ministeri de Defensa a partir del moment de la recepció i la posada en servici. L’elecció
està determinada per una combinació de necessitats politicoestratègiques, econòmiques,
industrials i tecnològiques; així mateix, són d’enorme importància per al teixit industrial
espanyol i requerixen gran quantitat de recursos financers.
Amb estos equips i sistemes d’armes es pretenen satisfer les necessitats de la
modernització de les nostres Forces Armades, dotant-les dels millors sistemes d’armes,
equips i infraestructures de suport per al compliment de les seues missions, i buscant
primordialment:
a) Aconseguir un estàndard operatiu que permeta respondre i afrontar els riscos i les
amenaces relatius a la defensa de la sobirania espanyola.
b) Complir els compromisos adquirits entre els estats membres de la UE en
desplegament de la política comuna de seguretat i defensa per a complir les comeses
enumerades en l’article 28 del Tractat de Lisboa.
c) Respondre als compromisos internacionals adquirits per Espanya continguts en la
Iniciativa de Capacitats de Defensa (DCI) de l’OTAN, posteriorment redefinits com a
Compromisos de les Capacitats de Praga.
El sistema de finançament està basat en avançaments del Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme destinats a la investigació i al desenrotllament; el pagament de les adquisicions
es realitza amb el pressupost del Ministeri de Defensa, moment en què el fabricant torna
els avançaments al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
L’evolució de l’economia mundial, i particularment l’espanyola, ha provocat la contínua
reducció dels recursos financers de les diferents seccions del pressupost de l’Estat. Com
a conseqüència, els nivells de compromís de pagaments aconseguits en els acords
d’adhesió i/o contractació de modernització, i en particular dels PEA, han anat divergint de
la capacitat financera del departament. Això ha obligat a realitzar successives
reprogramacions a fi d’adaptar-hi les previsions, reconduint els crèdits cap a aquelles
partides amb més prioritat; tot això buscant assegurar el manteniment dels nivells mínims
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que garantixen l’operativitat de les unitats atorgant més atenció a les forces desplaçades
en escenaris de conflicte i al manteniment dels mitjans que milloren la seua seguretat.
La insuficient dotació pressupostària obliga a proporcionar finançament addicional per
a cobrir els compromisos financers que es deriven dels compromisos contractuals ajustats.
El fet que l’Administració està obligada a atendre el pagament d’obligacions contractuals,
i, junt amb això, la necessitat de no demorar-ne l’abonament per a no causar perjuís a
tercers, constituïxen les raons d’extraordinària i urgent necessitat que justifiquen la
concessió del crèdit extraordinari per mitjà d’un reial decret llei.
2.

Pla General de Municionament.

El Pla General de Municionament definix i conté totes les necessitats relatives a la
munició l’obtenció de la qual es planteja en el temps de duració del pla fins a 2025.
La capacitat d’inversió anual de què s’ha disposat en els últims anys resulta insuficient
per a cobrir les necessitats de munició i, al mateix temps, per a mantindre els compromisos
contractuals adquirits i el manteniment de l’armament i material actualment en inventari.
Conseqüència d’això, l’actual capacitat d’inversió es destina a cobrir les necessitats de
munició per a instrucció i preparació de la força, i queda relegat a un segon pla el
finançament de la constitució i el manteniment de la reserva de guerra.
Per això es planteja la necessitat de disposar d’un crèdit extraordinari que permeta
remeiar algunes d’estes carències en el present any 2015, enfocant les adquisicions cap a
unes necessitats concretes, buscant resoldre les carències que presenten els nivells d’un
cert tipus de municions.
3. Actuacions relacionades amb el brot del virus de l’Ebola a Espanya.
Pel Reial Decret Llei 14/2014, de 7 de novembre, pel qual es concedixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit per a finançar actuacions de diferents departaments
ministerials, es van aprovar crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri de Defensa
per un import de 7.472.003,38 euros per a atendre necessitats derivades del brot del virus
de l’Ebola a Espanya. En el dit import s’inclou la quantitat de 2.500.000 d’euros per a dur
a terme la remodelació de la planta 22 de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en
els exercicis 2014-2015.
Segons s’indica en el preàmbul del reial decret llei mencionat, el cost de les mesures no
cobertes pels crèdits extraordinaris s’atendrien en execució en el pressupost per a 2015.
L’import de la remodelació de l’Hospital Central de la Defensa per a l’any 2015 ascendix
a 4.000.000 d’euros, import pel qual es tramita el suplement de crèdit.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució, a
proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 14 de maig
de 2015,
DISPOSE:
Article 1.

Concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri de Defensa.

1. S’autoritza un crèdit extraordinari en el pressupost de la secció 14 «Ministeri de
Defensa», servici 03 «Secretaria d’Estat de la Defensa», programa 122B «Programes
especials de modernització», capítol 6 «Inversions reals», article 65 «Inversions militars
en infraestructures i altres béns», concepte 659 «Per a atendre el pagament
d’obligacions corresponents a programes especials d’armament i material», per un
import de 846.440.673,35 euros, amb el següent detall per subconceptes:
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Subconcepte

Denominació

659.01
659.02
659.03
659.04
659.05
659.06
659.07
659.08
659.09
659.10
659.11
659.12
659.13
659.14
659.15
659.16
659.17
659.18
659.19

Fragates F-100
Carro C. Leopard
Avió EF-2000
Avió A-400
Barco LLX
Helicòpter Tigre
Vehicle C.Pizarro
Misil Iris-T
Barco BAC
Obús Rema 155/52
Misil Taurus
Helicòpter NH-90
Misil SPIKE
Fragata F-105
Barco BAM
Helicòpter UME
Avió UME
NodEs CIS UME
Helicòpter EC-135
Total
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Import (en euros)

6.000.000,00
1.452.000,00
399.669.062,52
154.420.774,54
2.742.730,00
68.872.428,40
60.000.000,00
1.493.846,50
1.000.000,00
10.000.000,00
10.245.629,76
45.643.291,29
20.000.000,00
6.577.712,23
999.998,11
2.158.000,00
10.000.000,00
5.965.200,00
39.200.000,00
846.440.673,35

2. S’autoritza un crèdit extraordinari en el pressupost de la secció 14 «Ministeri de
Defensa», servici 03 «Secretaria d’Estat de la Defensa», programa 122A «Modernització de les
Forces Armades», capítol 6 «Inversions reals», article 65 «Inversions militars en infraestructura
i altres béns», concepte 651 «Pla de Municionament», per un import de 6.000.000 euros.
Article 2.

Concessió d’un suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri de Defensa.

S’autoritza un suplement de crèdit en el pressupost de la secció 14 «Ministeri de
Defensa», servici 03 «Secretaria d’Estat de la Defensa», programa 122A «Modernització
de les Forces Armades», article 65 «Inversions militars en infraestructura i altres béns»,
concepte 656 «Inversions militars en infraestructura i altres béns per a necessitats
derivades del brot del brots del virus de l’Ebola», per un import de 4.000.000 euros.
Article 3.

Finançament dels crèdits extraordinaris i del suplement de crèdit.

Els crèdits extraordinaris que es concedixen en l’article 1 i el suplement de crèdit que
es concedix en l’article 2 es finançaran amb deute públic.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el dia que es publique en el «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid, 14 de maig de 2015.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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