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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
15698 Reial decret 1656/2012, de 7 de desembre, pel qual es modifiquen els estatuts 

dels organismes autònoms adscrits al Ministeri de Defensa per a la seva 
adaptació al que disposa el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es 
regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector 
públic empresarial i altres entitats.

L’article 6 del Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim 
retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres 
entitats, disposa que correspon al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques la 
classificació de les entitats d’acord amb la seva naturalesa i els criteris de classificació 
que preveu l’article 5. Concretament, a l’apartat 2 del mateix precepte assenyala que, 
llevat de disposició legal en contra, el nombre màxim de membres del consell 
d’administració i òrgans superiors de govern o administració de les entitats no pot excedir 
els 15 membres en les del grup 1, de 12 membres en les del grup 2 , i de 9 membres en 
les del grup 3.

D’altra banda, la disposició final tercera del Reial decret esmentat preveu que les 
entitats han d’adoptar les mesures necessàries per adaptar els seus estatuts o normes de 
funcionament intern al que preveu aquest Reial decret en el termini màxim de tres mesos 
comptats des de la comunicació de la classificació.

Per l’Ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques de 6 de juny de 2012, 
s’aprova la classificació dels organismes autònoms, i a l’annex es recull la corresponent a 
cada un d’aquests. A l’annex esmentat s’inclouen en el grup 1 l’Institut Nacional de 
Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en el grup 2 l’Institut d’Habitatge, 
Infraestructura i Equipament de la Defensa, el Servei Militar de Construccions i l’Institut 
Social de les Forces Armades i, en el grup 3, el Canal d’Experiències Hidrodinàmiques 
d’El Pardo i Cria Cavallina de les Forces Armades.

D’acord amb aquesta classificació es fa necessari adequar el nombre màxim de 
membres del consell d’administració i òrgans de govern d’alguns dels organismes 
autònoms adscrits al Ministeri de Defensa, esmentats en el paràgraf anterior, per adaptar-
los al que estableix el Reial decret 451/2012, de 5 de març, esmentat. Per a això, s’ha de 
modificar l’Estatut de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas», 
aprovat pel Reial decret 88/2001, de 2 de febrer, modificat pel Reial decret 343/2010, 
de 19 de març; l’Estatut de l’organisme autònom Institut d’Habitatge, Infraestructura i 
Equipament de la Defensa, aprovat pel Reial decret 1286/2010, de 15 d’octubre; el Reial 
decret 451/1995, de 24 de març, pel qual es reorganitza l’organisme autònom Canal 
d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo, modificat pel Reial decret 1636/2009, de 30 
d’octubre, i el Reglament general de la Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat 
pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre de Defensa, a proposta del ministre d’Hisenda 
i Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la 
reunió del dia 7 de desembre de 2012,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 313  Dissabte 29 de desembre de 2012  Secc. I. Pàg. 2

DISPOSO:

Article primer. Modificació de l’Estatut de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas», aprovat pel Reial decret 88/2001, de 2 de febrer, modificat pel 
Reial decret 343/2010, de 19 de març.

L’Estatut de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas», aprovat 
pel Reial decret 88/2001, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 7 de l’Estatut de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Composició del Consell Rector.

El Consell Rector de l’Institut està constituït per:

1. El president.
2. El director general de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial, que actua 

com a vicepresident.
3. Els vocals.
4. El secretari del Consell Rector, càrrec que és exercit pel secretari general 

de l’Institut Nacional de Tècnica, amb veu però sense vot.»

Dos. L’article 9 de l’Estatut de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Vocals del Consell Rector.

Són vocals del Consell Rector:

1. El cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire.
2. El director general d’Assumptes Econòmics del Ministeri de Defensa.
3. El director general d’Armament i Material del Ministeri de Defensa.
4. El cap de l’Estat Major Conjunt de la Defensa.
5. El cap del Comandament de Suport Logístic de l’Exèrcit de l’Aire.
6. El cap de la Divisió de Plans de l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire.
7. Un representant del Ministeri d’Economia i Competitivitat amb categoria, 

almenys, de director general, nomenat pel ministre d’aquest Departament.
8. El director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial 

del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
9. Un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb 

categoria, almenys, de director general, nomenat pel ministre d’aquest 
Departament.

10. Un representant del Ministeri de Foment amb categoria, almenys, de 
director general, nomenat pel ministre d’aquest Departament.

11. Un representant del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme amb categoria, 
almenys, de director general, nomenat pel ministre d’aquest Departament.

12. Un representant de l’Agència Estatal d’Investigació Consell Superior 
d’Investigacions Científiques nomenat pel Consell Rector d’aquesta.

13. Una persona de reconegut prestigi cientificotècnic nomenada pel secretari 
d’Estat de Defensa, a proposta del director general de l’Institut Nacional de Tècnica 
Aeroespacial.»
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Article segon. Modificació de l’Estatut de l’organisme autònom Institut d’Habitatge, 
Infraestructura i Equipament de la Defensa, aprovat pel Reial decret 1286/2010, de 15 
d’octubre.

L’apartat 2 de l’article 11 de l’Estatut de l’organisme autònom Institut d’Habitatge, 
Infraestructura i Equipament de la Defensa, aprovat pel Reial decret 1286/2010, de 15 
d’octubre, queda modificat de la manera següent:

«2. El Ple del Consell Rector està integrat pels membres següents:

a) President: el secretari d’Estat de Defensa.
b) Vicepresident: el director gerent de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i 

Equipament de la Defensa.
c) Vocals:

1r El subsecretari de Defensa.
2n El director general d’Infraestructura del Ministeri de Defensa.
3r El director general d’Assumptes Econòmics del Ministeri de Defensa.
4t El director general de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques.
5è El director general de Patrimoni de l’Estat del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques.
6è L’assessor jurídic general de la Defensa.
7è L’interventor general de la Defensa.
8è El cap segon d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra.
9è El cap segon d’Estat Major de l’Armada.
10è  El cap segon d’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire.

d) Secretari: el secretari general de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i 
Equipament de la Defensa, amb veu però sense vot.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 451/1995, de 24 de març, pel qual es 
reorganitza l’organisme autònom Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo, 
modificat pel Reial decret 1636/2009, de 30 d’octubre.

L’apartat 1 de l’article 5 del Reial decret 451/1995, de 24 de març, modificat pel Reial 
decret 1636/2009, de 30 d’octubre, queda redactat de la manera següent:

«1. La composició del Consell Rector és la següent:

a) President: el director general d’Armament i Material del Ministeri de 
Defensa.

b) Vicepresident: el director del Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El 
Pardo (CEHIPAR), que substitueix el president, en cas d’absència, vacant o 
malaltia.

c) Vocals:

1r El subdirector general de Tecnologia i Innovació de la Direcció General 
d’Armament i Material del Ministeri de Defensa.

2n Un representant del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb categoria, 
almenys, de subdirector general, nomenat pel ministre d’aquest Departament.

3r El director de Construccions Navals Militars de la Prefectura de Suport 
Logístic de l’Armada.

4t El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Navals de la Universitat 
Politècnica de Madrid (UPM).

5è El director del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques 
(CEDEX) del Ministeri de Foment.
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6è Un representant de la Direcció General de Pressupostos del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, amb categoria, almenys, de subdirector 
general, nomenat pel ministre d’aquest Departament.

7è El director general de la Unió Espanyola de Constructors Navals 
(UNINAVE).

d) Secretari: el secretari general del CEHIPAR, amb veu però sense vot.»

Article quart. Modificació del Reglament general de la Seguretat Social de les Forces 
Armades, aprovat pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre.

El Reglament general de la Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat pel Reial 
decret 1726/2007, de 21 de desembre, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«1. El Consell Rector té la composició següent:

a) President: el subsecretari de Defensa.
b) Vicepresident: el secretari general gerent de l’Institut Social de les Forces 

Armades (ISFAS), que substitueix el president en cas d’absència d’aquest.
c) Vocals nats:

1r El director general del Personal del Ministeri de Defensa.
2n Els caps dels comandaments o direccions de Personal dels tres exèrcits.
3r El subdirector general de Personal de la Guàrdia Civil.
4t El director general de Recursos del CNI.

d) Vocals assessors:

1r L’assessor jurídic general de la Defensa.
2n L’interventor general de la Defensa.
3r L’inspector general de sanitat de la Defensa.

e) Secretari: l’assessor jurídic de l’ISFAS.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 14 queda redactat de la manera següent:

«1. La Junta de Govern està composta de la manera següent:

a) President: el secretari general gerent de l’ISFAS.
b) Vocals:

1r Els directors de Personal dels comandaments o direccions de Personal 
dels tres exèrcits.

2n El cap de Personal de la Guàrdia Civil.
3r  L’inspector general de Sanitat de la Defensa.
4t  El subdirector de Prestacions de l’ISFAS.
5è El subdirector economicofinancer de l’ISFAS.
6è El secretari general adjunt de l’ISFAS.
7è El director general de Recursos o membre del CNI en qui aquell delegui 

amb rang, almenys, de subdirector general.
8è L’assessor jurídic de l’ISFAS, que exerceix, a més, la funció de secretari.
9è L’interventor delegat de l’ISFAS.»
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Disposició final primera. Modificació de la disposició addicional primera del Reial 
decret 454/2012, de 5 de març, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri de Defensa.

La disposició addicional primera del Reial decret 454/2012, de 5 de març, pel qual es 
desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Defensa, queda modificat de la 
manera següent:

«Disposició addicional primera. Ordre de precedències de les autoritats del 
Departament.

L’ordre de precedència de les autoritats del Departament en els actes de 
caràcter especial a què al·ludeix l’ordenament general de precedències a l’Estat, 
aprovat pel Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, i el règim intern del Ministeri, és 
el següent:

a) Ministre de Defensa.
b) Cap d’Estat Major de la Defensa.
c) Secretari d’Estat de Defensa.
d) Subsecretari de Defensa.
e) Cap d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra.
f)  Cap d’Estat Major de l’Armada.
g) Cap d’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire.
h) Secretari general de Política de Defensa.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de desembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

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