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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

12216 Reial decret 903/2020, de 13 d’octubre, pel qual es modifica, per a la Taula 
Delegada de la Taula General de Negociació de l’Administració General de 
l’Estat del Ministeri de Defensa, 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 crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha significat un repte en la planificació i 
la gestió del personal estatutari de la Xarxa Hospitalària de Defensa. A més, ha posat de 
manifest la peremptòria necessitat de disposar del personal estatutari suficient per atendre 
els serveis sanitaris de la Xarxa Hospitalària de Defensa. A aquest efecte, s’ha iniciat un 
procés de creació d’una borsa d’ocupació temporal per cobrir provisionalment les 
necessitats de personal dels hospitals militars.

Totes aquestes qüestions, de gran importància pràctica per a la gestió del personal 
estatutari, haurien de ser objecte de tractament previ amb els representants del personal 
esmentat, en l’exercici del seu dret a la negociació col·lectiva.

Conseqüentment, aquest Reial decret tracta de garantir l’exercici del dret a la 
negociació col·lectiva per part del personal estatutari de la Xarxa Hospitalària de Defensa, 
de manera que l’àmbit de negociació s’estableixi a la Taula Delegada ja existent de la Taula 
General de Negociació de l’Administració General de l’Estat en el Ministeri de Defensa.

El Reial decret s’adequa als principis de bona regulació d’acord amb els quals han 
d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat 
reglamentària, com són els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A aquests efectes, es posa de manifest el compliment dels principis de necessitat i 
eficàcia i que la norma és concorde amb el principi de proporcionalitat, atès que conté la 
regulació imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament esmentats, i 
igualment s’ajusta al principi de seguretat jurídica, i s’ha garantit la coherència del projecte 
normatiu amb la resta de l’ordenament jurídic nacional.

Quant al principi de transparència, s’ha substanciat el tràmit d’audiència i informació 
pública, que preveu l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, a 
través del portal web del Ministeri de Defensa, i se sotmet a la publicació oficial en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

L’aprovació d’aquest Reial decret es fonamenta en l’article 149.1.4a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de defensa i forces 
armades.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa i del ministre de Sanitat, amb 
l’autorització de la ministra d’Hisenda, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política 
Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 13 d’octubre de 2020,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació, per a la Taula Delegada de la Taula General de Negociació de 
l’Administració General de l’Estat del Ministeri de Defensa, 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.

El Reial decret 187/2008, de 8 de febrer, que estableix el procediment d’integració en 
la condició de personal estatutari del personal laboral de la Xarxa Hospitalària de la 
Defensa, es modifica en el sentit següent:

U. Es modifica la disposició addicional segona, que queda redactada de la manera 
següent:

«Disposició addicional segona. Taula de negociació.

La negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal estatutari de 
la Xarxa Hospitalària de la Defensa, la provisió de llocs, convocatòries de processos 
selectius i totes les matèries objecte de negociació atribuïda a les taules delegades 
s’ha d’efectuar a la Taula Delegada de la Taula General de Negociació de 
l’Administració General de l’Estat del Ministeri de Defensa.»

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, 13 d’octubre de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
 Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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