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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
15712 Reial decret 1721/2012, de 28 de desembre, pel qual es modifica 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.

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, en la redacció que en fa el Reial decret 
1496/2011, de 24 d’octubre, va disposar la conclusió d’aquest procés d’integració el 31 de 
desembre de 2012.

En el context econòmic actual, cal optimitzar els recursos sanitaris del Ministeri de 
Defensa, per la qual cosa és necessari supeditar el procés d’integració en la condició de 
personal estatutari del personal laboral de l’Àrea d’activitats específiques a la finalització 
de l’adaptació de l’estructura de la Xarxa Sanitària Militar derivada del canvi estructural 
exigit per satisfer els objectius d’austeritat i eficiència en les administracions públiques, en 
el marc de l’optimització de recursos i la millora de gestió com a aplicació de les mesures 
de contenció de la despesa i el procés de sostenibilitat dels comptes públics.

En particular i tenint en compte l’increment de les missions internacionals que 
s’assignen a les Forces Armades, s’ha potenciat la funció logísticooperativa de la sanitat 
militar, fet que requereix una adaptació de la Xarxa Hospitalària de la Defensa a aquests 
nous requeriments. En aquest procés s’han de modificar les funcions que duen a terme 
els centres sanitaris de la Defensa en els quals l’activitat assistencial exigeix menys 
recursos. Per tant, és necessari continuar amb la racionalització progressiva d’estructures 
i serveis sanitaris, així com amb l’adequació de les comeses específiques i les 
qualificacions del personal amb què estan dotats aquests centres hospitalaris.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre de Defensa i de la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, amb l’autorització 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 28 de desembre de 2012,

DISPOSO:

Article únic. 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’haver conclòs abans de l’1 de gener de 
2014.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid , 28 de desembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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