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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13730 Reial decret 1049/2013, de 27 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 donada pel Reial 
decret 1721/2012, de 28 de desembre, va disposar la conclusió de l’esmentat procés 
d’integració amb anterioritat a l’1 de gener de 2014.

El Ministeri de Defensa en els últims anys ha fet un esforç considerable de reforma de 
la Xarxa Sanitària Militar, la principal funció de la qual és el suport a les operacions 
militars, amb l’objecte de millorar l’eficàcia dels recursos disponibles. Dins d’aquest procés 
ha tingut particular rellevància la reorganització de la Xarxa Hospitalària de la Defensa, 
que està en l’última fase i que s’ha traduït en la reducció del nombre d’hospitals que la 
integren i la transferència a l’Institut Nació de Gestió Sanitària o a determinades 
comunitats autònomes dels hospitals excedents.

L’anàlisi de la necessitat de mantenir dins de la Xarxa Hospitalària de la Defensa 
l’Hospital General Básico de la Defensa de San Fernando o la seva transferència, és un 
procés complex en el qual intervé tant el Ministeri de Defensa com la Comunitat Autònoma 
d’Andalusia i que en l’actualitat no està tancat, molt principalment, per la persistent 
situació d’ajust econòmic que afecta igualment totes dues administracions. La complexitat 
del procés ha ocasionat que hagi estat necessari prorrogar en els anys anteriors la 
conclusió del procés d’estatutarització del personal laboral de l’àrea d’activitats 
específiques de l’Hospital General Básico de la Defensa de San Fernando.

Per aquesta raó i mentre no es concloguin els estudis pertinents i s’adopten les 
mesures que corresponguin, és necessari prorrogar el termini per a l’estatutarització del 
personal laboral de l’àrea d’activitats específiques que en l’actualitat continuen prestant 
servei a la Xarxa Hospitalària de la Defensa.

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 27 de desembre de 2013,

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’estar finalitzat amb anterioritat a l’1 de 
gener de 2015.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de desembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

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