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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
10152 Reial decret 1143/2012, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’Estatut de 

l’organisme autònom Servei Militar de Construccions.

La Llei de 2 de març de 1943 va crear el Servei Militar de Construccions com un òrgan 
de treball del llavors Ministeri de l’Exèrcit per a l’execució de les obres que afectessin el 
departament esmentat o fossin declarades d’interès nacional pel Govern, així com 
d’aquelles en les quals hagués quedat deserta la licitació corresponent, sempre que el 
ministre competent ho sol·licités. Aquest nou organisme es dotava de personalitat jurídica 
i autonomia plena per al compliment dels seus fins, per bé que, en l’ordre tècnic, se 
n’establia la dependència directa del Ministeri de l’Exèrcit. El reglament per al règim i 
funcionament de l’organisme es va aprovar mitjançant el Decret de 6 d’abril de 1943.

En compliment del que disposen les disposicions transitòries de la Llei de 26 de 
desembre de 1958, de règim jurídic de les entitats estatals autònomes, el Decret 
1348/1962, de 14 de juny, va classificar el Servei Militar de Construccions com a 
organisme autònom de caràcter administratiu del grup A, adscrit al Ministeri de l’Exèrcit. 
En aquest grup s’incloïen tots els organismes «que no percebin ajuts o subvencions 
procedents del pressupost de l’Estat i atenguin els seus serveis exclusivament amb 
impostos, arbitris, taxes, recàrrecs, recursos o exaccions de qualsevol classe». D’aquesta 
manera, el Servei Militar de Construccions es va configurar com a organisme autònom 
merament administratiu, amb la característica bàsica de finançar-se exclusivament amb 
els fons procedents de les obres executades i no amb fons pressupostaris, circumstància 
que no ha variat fins al moment actual.

Les peculiars característiques de funcionament del Servei Militar de Construccions i el 
fet que les seves comeses excedissin de molt les merament administratives van donar lloc 
que el Reial decret 897/1984, de 26 de març, classifiqués el Servei Militar de Construccions 
com a organisme autònom de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. 
Consegüentment, i en aplicació del que disposen els articles 4.1.a) i 83 i següents de la Llei 
11/1977, de 4 de gener, general pressupostària, es va dotar l’organisme d’un pressupost 
d’explotació i capital, que ha permès el desenvolupament de les seves comeses fins avui.

L’aprovació de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat (LOFAGE), va racionalitzar i actualitzar la normativa 
aplicable als organismes públics i va determinar a la disposició transitòria tercera la 
necessitat d’adaptar els organismes autònoms i altres entitats de dret públic existents als 
dos tipus d’organisme autònom i entitat pública empresarial.

Així mateix, l’article 62.1 de la mateixa Llei estableix els aspectes que han de regular 
els estatuts dels organismes autònoms i l’article 62.3 determina que els estatuts esmentats 
s’han d’aprovar per reial decret del Consell de Ministres, a iniciativa del titular del ministeri 
d’adscripció i a proposta conjunta dels ministres d’Administracions Públiques i d’Economia 
i Hisenda, avui ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.

L’article 60.1 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’ordre social, va adaptar l’organisme autònom de caràcter comercial, industrial, financer 
o anàleg Servei Militar de Construccions a la LOFAGE i va establir que aquest ha d’adoptar 
la configuració d’organisme autònom dels que preveu l’article 43.1.a) de la Llei esmentada, 
amb les peculiaritats que recull el mateix article 60 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre.

D’altra banda, l’article 4.1.n) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, considera negocis i 
contractes exclosos aquells en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que, de 
conformitat amb el que assenyala l’article 24.6 del dit text refós, tingui atribuïda la condició 
de mitjà propi i servei tècnic, la realització d’una determinada prestació.
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En aquest mateix article, 24.6, s’estableix que els ens, organismes i entitats del sector 
públic poden ser considerats mitjans propis i serveis tècnics dels poders adjudicadors per 
als quals realitzin la part essencial de la seva activitat, quan aquests tinguin sobre aquells 
un control anàleg al que puguin exercir sobre els seus propis serveis. La Llei precisa que 
es dóna aquesta situació de control quan els poders adjudicadors poden conferir-los 
encàrrecs de gestió que siguin d’execució obligatòria per a ells d’acord amb instruccions 
fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per referència a 
tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin.

Així mateix, l’article esmentat estableix que la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
les entitats que compleixin els criteris establerts en aquest apartat l’ha de reconèixer 
expressament la norma que les creï o els seus estatuts.

El Servei Militar de Construccions compleix aquests criteris respecte del Ministeri de 
Defensa, ja que porta a terme la totalitat de la seva activitat per a aquest departament, i 
aquest exerceix un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis, per la 
qual cosa es considera necessari assignar al Servei Militar de Construccions la condició 
de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat.

Per tot això, amb la finalitat fonamental d’aprovar els Estatuts del Servei Militar de 
Construccions adaptats a les previsions de la LOFAGE i declarar la condició de mitjà 
propi i servei tècnic de l’organisme, es fa necessària l’aprovació d’aquest Reial decret.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre de Defensa, 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 27 de juliol de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut.

S’aprova l’Estatut del Servei Militar de Construccions, el text del qual s’insereix a 
continuació.

Disposició addicional única. Òrgans col·legiats del Servei Militar de Construccions.

La creació i el funcionament dels òrgans col·legiats previstos en l’Estatut que s’aprova 
per aquest Reial decret s’han d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris 
assignats a l’òrgan superior o directiu en què es trobin integrats, de conformitat amb 
l’article 2.2 del Reial decret 776/2011, de 3 de juny, pel qual se suprimeixen determinats 
òrgans col·legiats i s’estableixen criteris per a la normalització en la creació d’òrgans 
col·legiats de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Decret de 6 d’abril de 1943, pel qual s’aprova el Reglament per 
al règim i funcionament del Servei Militar de Construccions.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior 
que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

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 juliol de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 180  Dissabte 28 de juliol de 2012  Secc. I. Pàg. 3

ESTATUT DE L’ORGANISME AUTÒNOM SERVEI MILITAR DE CONSTRUCCIONS

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa jurídica, adscripció i fins.

1. El Servei Militar de Construccions és un organisme autònom adscrit al Ministeri 
de Defensa, a través de la Secretaria d’Estat de Defensa, dels que preveu l’article 43.1.a) 
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General 
de l’Estat, de conformitat amb el que disposa l’article 60 de la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

2. El Servei Militar de Construccions, d’acord amb l’article 43.1 de la Llei 6/1997, de 
14 d’abril, té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així 
com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d’obrar i, dins de la seva esfera de 
competències, li corresponen les potestats administratives necessàries per al compliment 
dels seus fins, en els termes que preveu aquest Estatut.

3. De conformitat amb el que disposen els articles 43 i 51 de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, correspon al Ministeri de Defensa, a través de la Secretaria d’Estat de Defensa, la 
direcció estratègica, l’avaluació i el control de resultats de l’activitat del Servei Militar de 
Construccions, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat quant a l’avaluació i el control de resultats dels organismes 
públics integrants del sector públic.

4. El Servei Militar de Construccions té com a fins fonamentals l’execució d’obres 
que afectin el Ministeri de Defensa o siguin declarades d’interès nacional pel Govern, així 
com d’aquelles en què n’hagi quedat deserta la licitació corresponent, sempre que el 
ministre competent ho sol·liciti.

Article 2. Règim jurídic.

El Servei Militar de Construccions es regeix pel que disposa la Llei 6/1997, de 14 
d’abril; per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; pel Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; per la Llei 
24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la 
seguretat; per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; per la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; per l’article 
60 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, pel present Estatut i per les altres disposicions 
aplicables als organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat.

Article 3. Funcions.

1. Són funcions del Servei Militar de Construccions, de conformitat amb l’article 3 de 
la Llei de 2 de març de 1943, per la qual es crea l’organisme:

a) L’execució d’obres vinculades a les necessitats de la Defensa que li siguin 
encomanades.

b) L’execució d’obres d’interès nacional, quan per les circumstàncies que concorrin 
en les mateixes obres ho acordi el Govern.

c) Les obres públiques a càrrec de qualsevol ministeri, quan no s’hagin pogut 
executar perquè ha quedat deserta la licitació, sempre que ho sol·liciti al ministre de 
Defensa el titular del departament a qui afecti l’obra a realitzar.

2. El Servei Militar de Construccions ha d’assumir els encàrrecs de gestió que siguin 
acordats i resultin conformes al compliment dels seus fins.
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Article 4. Condició de mitjà propi.

1. El Servei Militar de Construccions té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics que tinguin la 
consideració de poder adjudicador de conformitat amb l’article 3.3 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i pot assumir encàrrecs de gestió per a la realització d’obres i projectes referits 
a les necessitats de la Defensa o d’interès nacional que, per les seves especials 
característiques, lloc d’execució a l’interior de bases i aquarteraments, edificis o 
establiments militars o que per les mesures especials de seguretat o reserva s’hagin 
d’adoptar, se li encomanin.

2. Els encàrrecs de gestió són d’execució obligatòria per al Servei Militar de 
Construccions, s’han de retribuir mitjançant tarifes subjectes al règim previst en el paràgraf 
següent i comporten la potestat per a l’òrgan que confereix l’encàrrec de dictar les 
instruccions necessàries per executar-los.

La tarifa o retribució de l’encàrrec ha de cobrir el valor de les prestacions encarregades, 
tenint en compte per al càlcul els costos reals totals en què hagi incorregut, això és: els 
costos directes i indirectes de cada actuació i els d’estructura de l’organisme. La quantia 
de la tarifa o retribució s’ha de fixar en funció de les partides incloses en el projecte de 
l’obra encarregada.

3. El Servei Militar de Construccions no pot participar en les licitacions públiques 
convocades pels poders adjudicadors dels quals sigui mitjà propi, sense perjudici que 
quan no concorri cap licitador se li pugui encarregar l’execució de la prestació objecte 
d’aquelles.

CAPÍTOL II

Organització

Secció 1a Òrgans de govern

Article 5. Òrgans de govern.

Els òrgans de govern del Servei Militar de Construccions són:

a) El Consell Directiu.
b) El director gerent.
c) El director tècnic.

Secció 2a Definició, composició i funcions dels òrgans de govern

Article 6. Consell Directiu.

El Consell Directiu és l’òrgan col·legiat superior de direcció del Servei Militar de 
Construccions. Està format per un president i un màxim de deu vocals que es denominen 
consellers.

Article 7. Composició del Consell Directiu.

La composició del Consell Directiu és la següent:

a) President: el secretari d’Estat de Defensa, que pot delegar en el director general 
d’Infraestructura del Ministeri de Defensa.

b) Consellers:

1r El director general d’Infraestructura del Ministeri de Defensa.
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2n El subdirector general de Planificació i Projectes de la Direcció General 
d’Infraestructura del Ministeri de Defensa.

3r El director d’Infraestructura de l’Exèrcit de Terra.
4t El director d’Infraestructura de l’Armada.
5è El director d’Infraestructura de l’Exèrcit de l’Aire.
6è El director gerent del Servei Militar de Construccions.
7è Un oficial del cos jurídic militar amb destinació a l’Assessoria Jurídica General de 

la Defensa, que és nomenat i separat pel ministre de Defensa, a proposta de l’assessor 
jurídic general de la Defensa.

8è Un oficial del cos militar d’intervenció amb destinació a la Intervenció General de 
la Defensa, que és nomenat i separat pel ministre de Defensa, a proposta de l’interventor 
general de la Defensa.

9è Fins a dos consellers designats entre funcionaris destinats al Ministeri de Defensa 
amb rang de subdirector general, que són nomenats i separats pel ministre de Defensa, a 
proposta del secretari d’Estat de Defensa.

c) Actua com a secretari, nomenat pel president, un oficial de qualsevol exèrcit, que 
assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

Article 8. Funcions del Consell Directiu.

Correspon al Consell Directiu:

a) L’alta direcció de l’entitat.
b) Organitzar, dirigir i inspeccionar el funcionament de l’entitat. Aprovar els criteris 

generals sobre l’organització i l’estructura de l’entitat i les directrius per a l’elaboració i la 
modificació de la plantilla de personal, sense perjudici de les competències que, en 
aquesta matèria, corresponguin al ministre de Defensa i al ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

c) Autoritzar actes d’administració o disposició sobre els béns immobles integrats en 
el patrimoni de l’entitat, que no poden ser altres que els disposats en els articles 78 i 80 
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

d) Instar la modificació dels Estatuts, sense perjudici de les competències en la 
matèria d’altres òrgans de l’Administració.

e) Fer el seguiment i el control de les actuacions del Servei Militar de Construccions.
f) Totes les funcions que li corresponguin per precepte legal o reglamentari.

Article 9. Funcionament del Consell Directiu.

1. El Consell Directiu es reuneix sempre en ple, dues vegades l’any en sessió 
ordinària i, quan és necessari, a proposta del president o de la majoria dels consellers, en 
sessió extraordinària.

2. El règim de constitució i funcionament del Consell Directiu s’ha d’ajustar a les 
normes que conté el títol II, capítol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, així com al 
que disposa aquest Estatut.

Article 10. Fi de la via administrativa.

De conformitat amb el que disposa la disposició addicional quinzena de la Llei 6/1997, 
de 14 d’abril, els actes dictats pel Consell Directiu de l’organisme autònom en l’exercici de 
les seves funcions administratives exhaureixen la via administrativa.

Article 11. El director gerent.

1. El director gerent del Servei Militar de Construccions és l’òrgan directiu al qual 
correspon el desenvolupament i l’execució dels plans d’actuació establerts pel Consell 
Directiu de l’organisme. És nomenat i separat per ordre del ministre de Defensa, a 
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proposta del president del Consell Directiu. Ha de tenir el nivell orgànic que es determini 
en la corresponent relació de llocs de treball o de llocs militars.

2. Correspon al director gerent:

a) La representació legal del Servei Militar de Construccions.
b) L’execució dels acords del Consell Directiu.
c) El desenvolupament i la direcció dels objectius, la política i els plans aprovats.
d) Formular i retre els comptes anuals davant el Tribunal de Comptes d’acord amb la 

normativa pressupostària.
e) L’elaboració de l’avantprojecte de pressupost anual.
f) La direcció dels recursos humans, tècnics i econòmics de l’organisme.
g) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments necessaris per al 

desenvolupament de les seves activitats, així com la gestió dels béns i drets que integren 
el patrimoni i l’actualització d’inventari, als efectes de conservació, administració correcta i 
defensa jurídica.

h) Les facultats en matèria d’indemnitzacions per raó del servei.
i) Totes les funcions de direcció, gestió i control no atribuïdes al Consell Directiu.

3. Estan integrades en la Direcció Gerència de l’organisme:

a) L’Assessoria Jurídica del Servei Militar de Construccions, òrgan assessor en 
matèria jurídica del dit organisme autònom, que ha d’emetre els informes que li siguin 
sol·licitats en la matèria de la seva competència pels òrgans directius de l’organisme. La 
funció assessora s’exerceix amb dependència funcional i sota la direcció de l’Assessoria 
Jurídica General de la Defensa.

b) La Intervenció Delegada, que depèn funcionalment de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, a través de la Intervenció General de la Defensa, exerceix el 
control intern de la gestió economicofinancera de l’organisme en els termes que estableix 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, l’exercici de la notaria militar en la forma i les 
condicions establertes en les lleis i l’emissió de tots els informes que li siguin requerits en 
la matèria de la seva competència pels òrgans directius del Servei Militar de Construccions.

En els dos casos, han de tenir el nivell orgànic que es determini en la relació de llocs 
militars corresponent.

Article 12. El director tècnic.

1. El director tècnic és nomenat i separat per ordre del ministre de Defensa, a 
proposta del president del Consell Directiu de l’organisme. Ha de tenir el nivell orgànic 
que es determini en la relació de llocs de treball o de llocs militars corresponent.

2. Sota la direcció i coordinació del director gerent de l’entitat, al director tècnic li 
correspon portar a terme les comeses següents:

a) L’exercici de les funcions tècniques encomanades al Servei Militar de 
Construccions.

b) Assessorament al director gerent en els afers tecnicoeconòmics per al 
desenvolupament de les seves actuacions.

c) Estudi, anàlisi i informes per a l’encàrrec d’obres i la seva execució.
d) Seguiment tecnicoeconòmic de les obres encomanades i compliment de la 

normativa vigent.
e) Estudi i impuls de l’aplicació de nous materials constructius, tecnologies i 

maquinària a l’execució de les obres.
f) La coordinació de tots els aspectes tècnics relacionats amb les obres i amb el 

millor aprofitament dels recursos.
g) La direcció de l’Àrea Tècnica de l’organisme.
h) Qualsevol altra funció que, dins del seu àmbit de competències, li encomani el 

director gerent.
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Secció 3a Altres òrgans

Article 13. Delegacions.

Per facilitar i agilitar la gestió de l’organisme, hi ha d’haver delegacions del Servei 
Militar de Construccions, amb l’àmbit territorial que s’estableixi i quan les necessitats de 
funcionament ho aconsellin. Les delegacions tenen el caràcter d’unitats administratives 
amb dependència directa de la Direcció Gerència. La seva creació o supressió s’ha de fer 
per acord del Consell Directiu de l’entitat a proposta del director gerent, prèvies les 
autoritzacions pertinents per altres òrgans de l’Administració competents en la matèria.

Article 14. Junta d’Alienacions.

1. Es constitueix a l’organisme la Junta d’Alienacions com a òrgan tècnic per 
gestionar les alienacions del material inútil o no apte per al Servei Militar de Construccions.

2. La Junta té la composició següent:

a) President: el director gerent de l’organisme.
b) Vocals:

1r Un representant designat pel director gerent entre el personal de l’organisme que 
tingui encomanades les competències tècniques.

2n L’assessor jurídic de l’organisme.
3r L’interventor delegat a l’organisme.

c) Secretari: un representant designat pel director gerent entre el personal de 
l’organisme que tingui encomanades les competències economicoadministratives.

3. Les funcions i competències de la Junta són les d’instruir els expedients 
d’alienació, anunciar i realitzar les subhastes, negociar l’alienació i formular propostes 
d’adjudicació a l’òrgan amb competències per acordar l’alienació.

4. L’alienació dels béns mobles inútils o no aptes per al servei s’ha d’ajustar al que 
preveuen els articles 142 i 143 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

El seu règim d’actuació s’ha d’ajustar a les disposicions relatives als òrgans col·legiats 
que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5. La creació i el funcionament de la Junta d’Alienacions s’han d’atendre amb els 
mitjans personals, tècnics i pressupostaris assignats a l’organisme.

CAPÍTOL III

Règim economicofinancer, patrimonial, de contractació i de personal

Article 15. Règim economicofinancer.

El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control 
financer és el que estableix per als organismes autònoms la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, i altra normativa que sigui aplicable.

Sense perjudici de les competències fiscalitzadores atribuïdes al Tribunal de Comptes 
per la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, i per les altres lleis 
que en despleguen les competències, el Servei Militar de Construccions està sotmès a la 
funció interventora, al control financer permanent i a l’auditoria pública que ha de ser 
exercida per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, d’acord amb el que 
disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

Article 16. Règim patrimonial i recursos econòmics.

1. El patrimoni del Servei Militar de Construccions es regeix pel que disposa la Llei 
33/2003, de 3 de novembre.
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2. Els recursos del Servei Militar de Construccions poden procedir de les fonts 
següents:

a) Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.
b) Els productes i rendes d’aquest patrimoni.
c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que estiguin autoritzats a percebre, segons 

les disposicions per les quals es regeixin.
d) Els ingressos obtinguts com a conseqüència de les obres de tot tipus o projectes 

que realitzi en el compliment dels seus fins.
e) Les consignacions específiques que tingui assignades en els pressupostos 

generals de l’Estat.
f) Les transferències i subvencions que procedeixin de les administracions o entitats 

públiques.
g) Les donacions, llegats i altres aportacions d’entitats privades i particulars, així 

com d’organitzacions, ja siguin nacionals o internacionals.
h) Qualsevol altre recurs que, per precepte legal o reglamentari, li pugui ser atribuït.

Article 17. Règim de contractació.

1. La contractació del Servei Militar de Construccions es regeix pel que estableix la 
legislació de contractes del sector públic, de conformitat amb la seva naturalesa 
d’organisme autònom i sense perjudici de la seva condició de mitjà propi i servei tècnic en 
els termes que preveu el present Estatut.

2. El ministre de Defensa ha d’autoritzar la signatura dels contractes la quantia dels 
quals excedeixi la prèviament fixada per tal autoritat.

3. L’òrgan competent per a la contractació en el Servei Militar de Construccions és el 
seu director gerent.

Article 18. Règim de personal.

1. El personal al servei de l’organisme autònom Servei Militar de Construccions és 
funcionari o laboral, en els mateixos termes que els establerts per a l’Administració 
General de l’Estat. Així mateix, també hi presta serveis el personal militar professional que 
figura a la seva relació de llocs militars corresponent.

2. El personal militar i civil funcionari gaudeix dels mateixos drets i obligacions que 
la resta del personal destinat al Ministeri de Defensa, d’acord amb el que disposen, 
segons el cas, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la 
legislació aplicable al personal militar i altra normativa aplicable.

3. El personal laboral es regeix pel que disposen la legislació laboral i el conveni 
col·lectiu que li sigui aplicable.
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