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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18505 Reial decret 1789/2009, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament 

de retribucions del personal de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 
1314/2005, de 4 de novembre, i el Reial decret 187/2008, de 8 de febrer, pel 
qual s’estableix el procediment d’integració en la condició de personal estatutari 
del personal laboral de la Xarxa Hospitalària de la Defensa.

En l’exercici de l’autorització concedida per l’article 152 de la Llei 17/1999, de 18 de 
maig, de règim del personal de les Forces Armades, el Consell de Ministres, mitjançant el 
Reial decret 1314/2005, de 4 de novembre, va aprovar el Reglament de retribucions del 
personal de les Forces Armades.

Posteriorment, dues sentències del Tribunal Suprem, totes dues de 26 de setembre de 
2008, van anul·lar l’annex VI del Reglament de retribucions del personal de les Forces 
Armades, per la qual cosa, en compliment d’aquestes sentències, és necessari aprovar un 
nou annex VI.

D’altra banda, cal modificar la disposició transitòria primera del Reial decret 
187/2008, de 8 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’integració en la condició 
de personal estatutari del personal laboral de la Xarxa Hospitalària de la Defensa, ja 
que la dificultat tècnica que implica el procés fa aconsellable ampliar el termini per a la 
seva conclusió.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de la Presidència, d’Economia i Hisenda, 
de Defensa i de Sanitat i Política Social, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de novembre de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament de retribucions del personal de les Forces 
Armades, aprovat pel Reial decret 1314/2005, de 4 de novembre, i modificat pel Reial 
decret 789/2007, de 15 de juny, i el Reial decret 28/2009, de 16 de gener.

El Reglament de retribucions del personal de les Forces Armades, aprovat pel Reial 
decret 1314/2005, de 4 de novembre, i modificat pel Reial decret 789/2007, de 15 de juny, 
i pel Reial decret 28/2009, de 16 de gener, queda modificat amb l’establiment d’un nou 
annex VI, el contingut del qual és el que es determina a continuació, amb efectes econòmics 
exclusius per al període que s’indica:

a) Amb efectes econòmics de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2005 l’annex VI 
queda redactat de la manera següent:

«ANNEX VI

Retribucions mensuals del personal de tropa de l’antiga escala
a extingir de la Guàrdia Reial

Ocupació
Sou

–
(Euros)

C. destinació
–

 (Euros)

C. específic
–

 (Euros)

Caporal primer 676,70 295,69 205,99
Caporal 676,70 252,12 196,16
Guàrdia 676,70 208,61 188,55»
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b) Amb vigència per a l’any 2006, l’annex VI queda redactat de la manera següent:

«ANNEX VI

Retribucions mensuals del personal de tropa de l’antiga escala
a extingir de la Guàrdia Reial

Ocupació
Sou

–
(Euros)

C. destinació
–

(Euros)

C. específic
–

(Euros)

Caporal primer 690,24 301,61 210,11
Caporal 690,24 257,17 200,09
Guàrdia 690,24 212,79 192,33»

c) Amb vigència per a l’any 2007, l’annex VI queda redactat de la manera següent:

«ANNEX VI

Retribucions mensuals del personal de tropa de l’antiga escala
a extingir de la Guàrdia Reial

Ocupació
Sou

–
 (Euros)

C. destinació
– 

(Euros)

C. específic
–

 (Euros)

Caporal primer 704,05 307,65 217,83
Caporal 704,05 262,32 206,65
Guàrdia 704,05 217,05 199,14»

d) Amb vigència per a l’any 2008, l’annex VI queda redactat de la manera següent:

«ANNEX VI

Retribucions mensuals del personal de tropa de l’antiga escala
a extingir de la Guàrdia Reial

Ocupació
Sou

–
(Euros)

C. destinació
–

(Euros)

C. específic
–

(Euros)

Caporal primer 718,14 313,81 231,20
Caporal 718,14 267,57 221,28
Guàrdia 718,14 221,40 216,32»

e) Amb efectes econòmics de l’1 de gener de 2009, l’annex VI queda redactat de la 
manera següent:

«ANNEX VI

Retribucions mensuals del personal de tropa de l’antiga escala 
a extingir de la Guàrdia Reial

Ocupació
Sou

–
(Euros)

C. destinació
–

(Euros)

C. específic
–

(Euros)

Caporal primer 732,51 320,09 235,76
Caporal 732,51 272,93 226,11
Guàrdia 732,51 225,83 222,53»
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Disposició final primera. Modificació del Reial decret 187/2008, de 8 de febrer, pel qual 
s’estableix el procediment d’integració en la condició de personal estatutari del personal 
laboral de la Xarxa Hospitalària de la Defensa.

La disposició transitòria primera del Reial decret 187/2008, de 8 de febrer, pel qual 
s’estableix el procediment d’integració en la condició de personal estatutari del personal 
laboral de la Xarxa Hospitalària de la Defensa, queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria primera. Conclusió del procés d’integració.

El procés d’integració del personal laboral de l’Àrea d’activitats específiques de 
la Xarxa Hospitalària de la Defensa ha d’estar conclòs abans de l’1 de gener de 
2011.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.4a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre defensa i Forces 
Armades.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 20 de novembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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