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funcionaris per a atendre un familiar que es trobe a 
càrrec seu, fins al segon grau inclusivament de con-
sanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident 
o malaltia, no puga valdre’s per si mateix, i no exer-
cisca cap activitat retribuïda.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà de 
la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 19 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 19880 LLEI 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera 
militar. («BOE» 278, de 20-11-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I

Les grans transformacions polítiques i socials que ha 
viscut Espanya en els últims trenta anys, així com el canvi 
de la seua posició en l’escenari internacional d’un món en 
ràpida evolució, han tingut reflex en les normes que esta-
blixen el marc jurídic de la defensa i en conseqüència en 
un dels seus recursos clau: el personal militar.

La Llei Orgànica 6/1980, d’1 de juliol, reguladora dels 
Criteris Bàsics de la Defensa Nacional i l’Organització Mili-
tar, va iniciar el procés d’adaptació de les nostres Forces 
Armades al sistema polític establit per la Constitució de 
1978. La dita llei orgànica feia referència al fet que una 
sèrie d’aspectes essencials del règim de personal, com 
ara l’ensenyança militar, les escales, el règim d’ascensos i 
recompenses, els sistemes d’ingrés i retir i les ocupacions 
dels membres de les Forces Armades, es regularen per 
llei seguint els criteris unificadors que establia.

La dita exigència es va materialitzar en la Llei 17/1989, 
de 19 de juliol, reguladora del Règim del Personal Militar 
Professional, que va suposar una fita en la racionalització 
i fixació de criteris homogenis en la política de personal 
militar. Prèviament, el Reial Decret Llei 1/1988, de 22 de 
febrer, havia donat pas a la incorporació de la dona a les 
Forces Armades d’acord amb els canvis socials succeïts a 
Espanya.

Al llarg de la dècada dels anys noranta, coincidint amb 
el procés d’aplicació i desplegament de la Llei 17/1989, de 
19 de juliol, va canviar profundament el context estratè-
gic. Al mateix temps que anava desapareixent la política 
de blocs de la guerra freda, sorgien noves missions fora 
del territori nacional i s’evidenciava la necessitat de 
comptar amb unes forces armades amb un elevat nivell 
de preparació, un alt grau de disponibilitat i una notable 
capacitat de reacció.

Estos criteris, units a les demandes de la societat, van 
propiciar la constitució d’una comissió mixta del Congrés 
dels Diputats-Senat, que va determinar en 1998 els princi-
pis generals d’un nou model de Forces Armades plena-
ment professionals. De conformitat amb el dictamen de la 
Comissió es va promulgar la Llei 17/1999, de 18 de maig, 
de Règim del Personal de les Forces Armades, que va 
suposar la suspensió del servici militar obligatori.

Posteriorment, la presència d’un nombre significatiu 
de ciutadans d’altres països a Espanya va fer aconsellable 
permetre el seu accés a la condició de militar professional 
de tropa i marineria per mitjà de la Llei 32/2002, de 5 de 
juliol, modificadora de la Llei 17/1999, de 18 de maig.

II

La Directiva de Defensa Nacional de 30 de desembre 
de 2004, després de realitzar una anàlisi dels nous riscos 
i amenaces en els inicis d’este segle XXI, es referix a la 
necessitat de transformació constant de les Forces Arma-
des, prestant gran atenció als recursos humans que les 
sustenten i desenrotllant un nou model realista de pro-
fessionalització, basat en la qualitat i en la capacitat 
d’atraure els ciutadans a l’exercici professional en les 
Forces Armades.

En l’àmbit legislatiu, el mencionat procés de transfor-
mació s’inicia amb la Llei Orgànica 5/2005, de 17 de nov-
embre, de la Defensa Nacional. Promulgada esta, el pas 
següent era desenrotllar el dit model de professionalitza-
ció i reformar la carrera militar. Encara que este objectiu 
es podria haver aconseguit per mitjà d’una sola norma 
que substituïra la vigent Llei 17/1999, de 18 de maig, atesa 
l’ambició d’un procés que requeria temps suficient de 
maduració i sent peremptori consolidar la plena profes-
sionalització de les Forces Armades, es va elaborar i va 
promulgar la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i Marine-
ria, en la qual també s’insta l’actualització del règim del 
personal militar.

En conseqüència, esta llei procedix a regular els 
aspectes del règim de personal, conjunt sistemàtic de 
regles relatives al govern i l’ordenació dels recursos 
humans, perquè les Forces Armades estiguen en les 
millors condicions de complir les missions definides en la 
Constitució i en la Llei Orgànica de la Defensa Nacional.

Es tracta d’assegurar la qualitat del personal en unes 
forces armades modernes i altament tecnificades, on els 
recursos humans constituïxen un factor essencial i deter-
minant. Per consegüent, la política de personal no sols ha 
de pretendre cobrir les necessitats quantitatives dels 
exèrcits, sinó aconseguir l’excel·lència, tant en l’etapa for-
mativa com en la selecció dels més qualificats per a 
l’ascens i dels més idonis per a l’exercici de les distintes 
destinacions.

Amb això es complirà una de les directrius de la Direc-
tiva de Defensa Nacional en el sentit de reformar la 
carrera militar adoptant una estructura de cossos i escales 
renovada, amb sistemes d’ascens i promoció que incenti-
ven la dedicació i l’esforç professional. Esta directriu 
constituïx la millor síntesi del que es pretén amb esta llei; 
així s’explica el seu títol i la importància que es dóna a la 
definició, la descripció i el desenrotllament de la carrera 
militar.

Carrera militar a la qual s’accedix després d’haver cur-
sat l’ensenyança de formació en un sistema específic de 
les Forces Armades, cada vegada més integrat en el sis-
tema educatiu general, i que queda definida per l’ocupació 
de diferents destinacions, per l’ascens a les successives 
ocupacions i per la progressiva capacitació per a llocs de 
major responsabilitat, combinant preparació i experiència 
professional. Carrera militar que, partint d’un model sem-
blant per a tots els militars professionals, s’ha de desen-
rotllar en una estructura renovada de cossos i escales.
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III

Esta llei té molt en compte que qui s’incorpora a les 
Forces Armades adquirix condició militar i queda subjecte 
a un règim específic. L’objectiu és, partint d’un bon ciu-
tadà, acréixer els seus valors com a tal durant la seua 
permanència en les Forces Armades, convertir-lo en un 
excel·lent servidor públic i fer-lo militar, és a dir, deposi-
tari de la força i capacitat i preparat per a usar-la adequa-
dament. Aquell a qui es confia l’ús de la força ha d’adquirir 
el compromís d’emprar-la en la forma i amb la intensitat 
que la Nació, a través de les Corts Generals i del Govern, 
ordene fer-ho d’acord amb la Constitució i la resta de 
l’ordenament. Militar que també ha d’estar en disposició 
d’afrontar les missions de les Forces Armades en situa-
cions de crisi o emergències.

Per tot això, des del moment del seu ingrés en les For-
ces Armades ha de complir unes regles de comportament 
que s’adquirixen amb un mètode continuat de formació i 
exigència personal. A l’incloure-les en esta llei es destaca 
la seua importància en l’exercici de la funció militar i es 
complix l’exigència de la Llei Orgànica de la Defensa 
Nacional d’establir, mitjançant una llei i d’acord amb la 
Constitució, les regles essencials que definixen el com-
portament dels militars, en especial la disciplina, la jerar-
quia, els límits de l’obediència i l’exercici del comanda-
ment militar. Les dites regles essencials hauran de ser 
desplegades, mitjançant un reial decret, per les reials 
ordenances per a les Forces Armades que, a més, en reco-
lliran i n’actualitzaran unes altres procedents de la tradició 
militar.

Tant en les reials ordenances com en les regulacions 
reglamentàries del règim del personal militar professio-
nal s’incorporaran els principis i les normes d’aplicació 
general al personal al servici de l’Administració general 
de l’Estat, establits d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb les 
adaptacions corresponents a la condició militar.

La igualtat efectiva de dones i hòmens en tot el que 
s’ha relacionat amb l’accés a les Forces Armades, la seua 
formació i carrera militar és un altre dels objectius de la 
llei per a respondre les noves realitats dels exèrcits, on la 
dona ja està present en una proporció progressivament 
en augment. Així mateix, es pretén conjugar la disponibi-
litat permanent per al servici, específica dels militars, amb 
la conciliació de la vida professional, personal i familiar.

IV

Les necessitats de militars professionals de les Forces 
Armades són cobertes per militars de carrera, militars de 
tropa i marineria i, en determinats supòsits, per militars 
de complement. Els de carrera, oficials i suboficials, man-
tenen una relació de servicis de caràcter permanent; els 
de tropa i marineria, el règim dels quals està regulat en 
l’esmentada Llei 8/2006, de 24 d’abril, podran adquirir la 
condició de militars de carrera quan accedisquen a una 
relació de servicis de caràcter permanent.

Es conserva la figura del militar de complement, es 
reforça el seu caràcter temporal amb compromisos limi-
tats fins a un màxim de huit anys, i es permet l’accés 
d’estrangers al Cos Militar de Sanitat en l’especialitat de 
medicina.

Per als militars de complement subjectes a la Llei 
17/1999, de 18 de maig, s’establix un règim que els per-
meta, igual que als de tropa i marineria, mantindre un 
compromís de llarga duració fins als quaranta-cinc anys, 
durant el qual podran adquirir la condició de militars de 
carrera de la manera que es regula específicament per a 
ells, i a la finalització del qual passaran a ser reservistes 
d’especial disponibilitat.

Els militars professionals s’integren en el cas dels de 
carrera, o s’adscriuen els de complement, en cossos i 
escales. Esta llei conserva l’estructura general de cossos 

sense més canvi substancial que la supressió dels cossos 
d’especialistes les comeses del quals són assumides pels 
cossos generals, encara que amb un catàleg més ampli 
d’especialitats.

Pel que fa a les escales, les actuals escala superior 
d’oficials i escala d’oficials dels cossos generals i 
d’infanteria de marina seran substituïdes per una nova i 
única escala d’oficials en cada cos, amb el propòsit de 
superar les disfuncions del model actual, acomodar-se al 
procés de conformació de l’espai europeu d’educació 
superior i potenciar el paper dels suboficials. Esta mesura 
té en compte, a més, l’experiència d’exèrcits d’altres paï-
sos del nostre entorn.

La creació d’escales de tropa i marineria en els cossos 
generals i d’infanteria de marina respon a la concepció de 
les Forces Armades com un conjunt harmònic on el per-
sonal professional ha de quedar integrat en escales, la 
qual cosa permet donar un tractament adequat a la pro-
gressió d’estos militars per a augmentar la seua identifi-
cació amb l’organització.

En relació amb els membres dels cossos d’enginyers, 
la llei remet a una nova regulació del seu règim i comeses 
quan, en funció de les titulacions de grau i postgrau 
d’enginyers, s’actualitzen les seues atribucions professio-
nals i s’adeqüe la seua integració en els grups de classifi-
cació dels funcionaris al servici de les administracions 
públiques. Una reforma que també caldrà abordar en el 
Cos Militar de Sanitat.

En la llei es procedix a una caracterització de cada una 
de les categories militars. Es destaca l’alta direcció dels 
oficials generals; les accions directives, especialment de 
comandament, dels oficials; l’element fonamental que 
constituïxen els suboficials per a l’organització, i la pro-
fessionalitat i dedicació dels militars de tropa i marineria, 
de les quals depén en gran manera l’eficàcia de 
l’organització.

Des del punt de vista de les competències, la llei és 
coherent amb la Llei Orgànica de la Defensa Nacional. En 
este sentit, es reforcen les que corresponen al cap d’Estat 
Major de la Defensa, que assessorarà i informarà el minis-
tre de Defensa sobre el règim del personal militar, traslla-
darà al subsecretari de Defensa els requeriments que, en 
matèria de personal militar, afecten l’operativitat de les 
Forces Armades i establirà directrius per orientar la prepa-
ració de la força de cada un dels exèrcits a fi d’assegurar 
l’eficàcia operativa de les Forces Armades.

S’assigna als òrgans de la Subsecretaria de Defensa 
una responsabilitat major en el planejament, al mateix 
temps que, amb la seua inclusió en la llei, es destaca el 
comandament o la direcció de personal de cada exèrcit 
que, sota la dependència del cap d’Estat Major respectiu, 
es configura com a element essencial en l’aplicació i el 
control d’aquells assumptes que condicionen la carrera 
militar dels membres del seu respectiu exèrcit i assumix 
la funció d’orientar-los professionalment.

Quant al nombre d’efectius, es fixa en un interval 
entre 130.000 i 140.000, resultat de compaginar les neces-
sitats del planejament militar amb la realitat demogràfica 
i social del nostre país, així com de l’adequat equilibri 
pressupostari. S’establix el nombre global màxim 
d’oficials i suboficials i es concreta el d’oficials generals i 
el de coronels.

V

L’ensenyança militar experimenta una important 
reforma, aprofundint en el procés iniciat per la Llei 17/1989, 
de 19 de juliol, on la formació que permetia l’accés a les 
escales d’oficials i suboficials, obtinguda en els centres 
docents militars, era equivalent a titulacions del sistema 
educatiu general.

L’ensenyança d’oficials i suboficials mantindrà 
l’exigència d’una excel·lent formació militar, ja que és 
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objectiu imprescindible proporcionar als membres de les 
Forces Armades la requerida per a l’exercici professional 
en els diferents cossos, escales i especialitats i així poder 
atendre les necessitats derivades de l’organització i pre-
paració de les unitats i del seu ús en les operacions.

Junt amb eixa formació militar, serà requisit per a 
accedir a les escales d’oficials obtindre un títol de grau 
universitari i per a les escales de suboficials, una titulació 
de formació professional de grau superior.

La formació per a l’accés a les escales d’oficials es 
realitzarà en acadèmies militars, que impartiran 
l’ensenyança de formació militar, enquadraran els alum-
nes i dirigiran i gestionaran el seu règim de vida. Les 
ensenyances conduents a l’obtenció de títols de grau uni-
versitari del sistema educatiu general s’impartiran en un 
nou sistema de centres universitaris de la defensa ads-
crits a universitats públiques i ubicats en les esmentades 
acadèmies militars.

En lògica coherència amb eixe procés de formació, 
s’establix com a criteri d’ingrés en els centres docents 
militars de formació d’oficials i en els centres universitaris 
de la defensa, que serà simultani, haver complit els requi-
sits exigits per a l’accés a l’ensenyança universitària, a 
més de les proves necessàries per a ingressar en les aca-
dèmies militars. La selecció continuarà al llarg del procés 
de formació; com a conseqüència, en les provisions 
anuals de places s’oferirà per a l’ingrés un nombre supe-
rior de places que el que es fixe per a l’accés posterior a 
les escales d’oficials corresponents. Amb este sistema 
d’ingrés i formació es pretén augmentar el nombre 
d’aspirants a la carrera militar, millorar la selecció i forma-
ció i facilitar la mobilitat social.

Els suboficials rebran la formació militar i tècnica 
necessària per a obtindre en centres docents militars el 
títol de formació professional corresponent. L’ensenyança 
dels militars de tropa i marineria pretén fer-los més atrac-
tiva la pertinença a les Forces Armades; per això, junt amb 
l’objectiu de la capacitació per a l’exercici professional, es 
procurarà que, al llarg de la seua permanència en la dita 
categoria, obtinguen el títol de tècnic de formació profes-
sional de grau mitjà.

Pel que fa a l’ensenyança de perfeccionament, no es 
tractarà només d’actualitzar coneixements sinó d’adquirir 
els títols i les especialitzacions necessàries per a adaptar 
o reorientar els perfils professionals, una exigència que la 
llei preveu a partir de determinades ocupacions militars.

Així mateix, s’inclouen els alts estudis de la defensa 
nacional, orientats tant als membres de les Forces Arma-
des com a concurrents que provinguen de la societat civil 
i dels diversos àmbits de les administracions públiques.

VI

La carrera militar, entesa com l’accés gradual i progre-
ssiu a les diferents ocupacions que faculten per a exercir 
les comeses en els destinacions de l’estructura orgànica i 
operativa de les Forces Armades, comença amb la supe-
ració de l’ensenyança de formació i la incorporació a una 
de les escales en què s’agrupen els militars professionals. 
Suposa conjugar el seu desenrotllament professional, lli-
gat a una major assumpció de responsabilitats i millores 
retributives, amb les necessitats de l’organització.

En les dos primeres ocupacions de cada escala 
s’ocuparan preferentment llocs operatius; posteriorment 
es produirà una reorientació o una adaptació de la carrera. 
L’ensenyança de perfeccionament dotarà els militars 
d’una nova especialitat o els permetrà adquirir coneixe-
ments més específics; en ambdós casos, els prepararà per 
a exercir llocs distints en àrees diferents.

En la carrera militar la regulació dels mecanismes 
d’ascens és essencial. Partint dels criteris de les lleis de 
personal militar de 1989 i de 1999, s’amplien els supòsits 
en què s’utilitzaran sistemes d’ascens més exigents 

d’elecció i classificació, en perjuí de la mera aplicació de 
l’antiguitat, que només s’utilitzarà per al primer ascens 
dels oficials i suboficials.

Un altre element clau és l’ocupació de diferents desti-
nacions, que es proveiran per mitjà dels sistemes de lliure 
designació, concurs de mèrits i provisió per antiguitat. 
Amb la potenciació del mèrit i la capacitat, la utilització 
del sistema d’antiguitat disminuirà progressivament.

Quant a les situacions administratives, s’adapten en la 
mesura que siga possible a l’estatut bàsic de l’empleat 
públic, encara que es manté la reserva com a situació 
específica. Esta constituïx un mecanisme essencial per a 
configurar, d’acord amb els criteris de planejament, una 
piràmide d’efectius per ocupacions i disposar en tots de 
personal amb les edats adequades per a l’exercici profes-
sional en les Forces Armades. Complement imprescindi-
ble d’esta situació, que suposa l’abandó del servici actiu 
anys abans de l’edat en què correspon passar a retir, és 
una regulació adequada de les seues retribucions.

VII

La Llei 17/1999, de 18 de maig, al suspendre la presta-
ció del servici militar obligatori, va establir un sistema de 
reclutament en què el personal es vinculava voluntària-
ment a les Forces Armades amb una relació de servicis 
professionals. Al mateix temps va regular l’aportació de 
recursos humans quan la defensa d’Espanya ho exigira, 
d’acord amb les obligacions militars que assenyala 
l’article 30.2 de la Constitució. D’esta manera, s’assegurava 
la participació de tots els ciutadans, imposant només les 
obligacions imprescindibles. En el desplegament i 
l’aplicació d’aquella llei ha adquirit gran importància la 
figura del reservista voluntari, que en esta es manté i 
reforça afavorint una major implicació de la societat amb 
les Forces Armades.

D’altra banda, la creació de la figura del reservista 
d’especial disponibilitat en la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de 
Tropa i Marineria, i la seua extensió en esta als militars de 
complement de la Llei 17/1999, de 18 de maig, fan inne-
cessari mantindre la figura del reservista temporal.

El procés d’incorporació de reservistes a les Forces 
Armades es posarà en marxa en aquelles situacions de 
crisi en què les necessitats de la defensa nacional no 
puguen ser ateses pels efectius de militars professionals. 
En estes circumstàncies, el Consell de Ministres podrà 
adoptar les mesures necessàries per a la incorporació a 
les Forces Armades, en primer terme, de reservistes 
voluntaris i de reservistes d’especial disponibilitat i poste-
riorment, només si és necessari, sol·licitarà al Congrés 
dels Diputats autorització per a la declaració general de 
reservistes obligatoris, als quals es reconeixerà el seu 
dret a l’objecció de consciència.

El ministre de Defensa també podrà autoritzar la 
incorporació de reservistes, amb caràcter voluntari, per a 
missions a l’estranger o quan les Forces Armades 
col·laboren amb les institucions de l’Estat i les administra-
cions públiques per a preservar la seguretat i el benestar 
dels ciutadans o per a prestar servici en les unitats, els 
centres i els organismes del Ministeri de Defensa.

VIII

Per mitjà d’una sèrie de disposicions addicionals es 
definixen les recompenses militars, es dóna el caràcter 
d’agent de l’autoritat als membres de les Forces Armades 
en l’exercici de determinades funcions; es regula l’ús de 
l’idioma oficial; s’assenyalen les competències específi-
ques de la Sanitat militar; es descriu el sistema d’acció 
social, amb especial menció dels militars de tropa i mari-
neria; s’establix el règim del personal del Servici 
d’Assistència Religiosa de les Forces Armades; s’aporten 
criteris per a la racionalització i simplificació dels procedi-
ments administratius i es donen normes per a la reorde-
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nació d’escalafons de les escales auxiliars de l’Exèrcit de 
Terra.

La llei inclou una sèrie de disposicions transitòries per 
a aplicar les seues previsions en un termini raonable, 
especialment pel que fa a plantilles, ascensos, ense-
nyança, constitució de les noves escales i situacions 
administratives, tenint en compte les expectatives dels 
actuals membres de les Forces Armades i les necessitats 
de l’organització.

Es deroga la Llei 17/1999, de 18 de maig, de Règim del 
Personal de les Forces Armades, excepte els articles que 
es referixen a drets i deures, així com la Llei 32/2002, de 5 
de juliol, que la va modificar per a permetre l’accés 
d’estrangers. De la Llei 85/1978, de 28 de desembre, de 
Reials Ordenances per a les Forces Armades, es deroguen 
els articles que es veuen afectats per esta llei; es mante-
nen els que es referixen a drets fonamentals i llibertats 
públiques i es dóna rang de reial decret als altres.

Per mitjà de disposicions finals, s’actualitzen determi-
nats supòsits del Règim de Seguretat Social de les Forces 
Armades, amb la reforma del seu Text Refós aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 9 de juny; es modifica la 
Llei, de 8 de juny de 1957, reguladora del Registre Civil; 
s’adapten els grups de classificació als efectes retributius 
al que establix l’Estatut de l’Empleat Públic; es reforma la 
Llei 8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i Marineria, per a ajus-
tar-la a esta llei; es fa referència a l’estatut de personal del 
Centre Nacional d’Intel·ligència i s’expressa el reconeixe-
ment a tots els espanyols que van complir el servici mili-
tar, així com als que, destacats en el territori d’Ifni-Sàhara, 
van participar en la campanya dels anys 1957 a 1959.

IX

L’actualització del règim del personal militar es com-
pletarà per mitjà d’una llei orgànica de drets i deures dels 
membres de les Forces Armades, en la qual es regularà 
l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, 
d’acord amb el que establix la Constitució i les seues dis-
posicions de desplegament i tenint en compte les exigèn-
cies de la condició militar. En esta s’inclourà, segons les 
previsions de la Llei Orgànica de la Defensa Nacional, la 
creació de l’Observatori de la Vida Militar.

Amb l’objectiu d’aprofundir en la definició dels drets i 
deures dels militars i donar-los un tractament coherent, 
queda reservada a eixa llei la regulació dels de caràcter 
professional i de protecció social, així com les vies de par-
ticipació.

X

El règim del personal del cos de la Guàrdia Civil es 
regix pel que preveu la Llei 42/1999, de 25 de novembre, 
l’elaboració de la qual es va basar en la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i, 
tenint en compte la naturalesa militar del dit institut armat 
i la condició militar dels seus membres, en la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, de Règim del Personal de les Forces Arma-
des. Al modificar-se esta última, amb una nova regulació 
de la carrera militar, i mantindre’s sense canvis els princi-
pis de referència, s’haurà de procedir a la deguda adequa-
ció de la mencionada Llei 42/1999, de 25 de novembre.

Atesa la relació de la formació d’oficials de la Guàrdia 
Civil amb la de les Forces Armades, en esta llei es recullen 
mesures per a implantar en el dit cos les ensenyances 
conduents a l’obtenció de titulacions de grau universitari 
del sistema educatiu general. També, per la seua impor-
tància, s’estén als seus membres, en el que els resulte 
aplicable d’acord amb el que disposa la seua normativa 
específica, el compliment de les regles essencials que 
definixen el comportament del militar.

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Esta llei té com a objecte regular el règim del per-
sonal militar professional i, específicament, la carrera 
militar i tots aquells aspectes que la conformen. Així 
mateix, regula l’aportació addicional de recursos humans 
a les Forces Armades. Tot això amb la finalitat que esti-
guen en condicions de complir les missions definides en 
la Constitució i en la Llei Orgànica 5/2005, de 17 de no-
vembre, de la Defensa Nacional.

2. És aplicable a tots els membres de les Forces 
Armades que adquirixen condició militar des de la seua 
incorporació a estes i que, amb el jurament o la promesa 
davant de la bandera, assumixen l’obligació de defendre 
Espanya i de contribuir a preservar la pau i la seguretat.

3. El règim del personal del cos de la Guàrdia Civil es 
regirà per la seua llei específica, que haurà de basar-se en 
la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos 
de Seguretat i, donada la naturalesa militar del dit institut 
armat i la condició militar dels seus membres, en esta 
llei.

Article 2. Ocupacions militars del rei i del príncep 
d’Astúries.

1. El rei té l’ocupació militar de capità general de 
l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, 
màxim rang militar que li correspon en exclusiva com a 
cap suprem de les Forces Armades.

2. El príncep d’Astúries podrà desenrotllar la carrera 
militar i tindre les ocupacions militars que, mitjançant un 
reial decret, determine el Govern, que queda facultat per 
a establir un règim propi i diferenciat tenint en compte les 
exigències de la seua alta representació i la seua condició 
d’hereu de la Corona d’Espanya.

Article 3. Vinculació amb les Forces Armades.

1. Els espanyols podran vincular-se professional-
ment a les Forces Armades com a militars de carrera, com 
a militars de tropa i marineria i també com a militars de 
complement.

2. Són militars de carrera els qui mantenen una rela-
ció de servicis professionals de caràcter permanent. Els 
correspon assegurar la continuïtat i l’estabilitat de 
l’estructura, el funcionament i els valors essencials de les 
Forces Armades en el marc constitucional.

3. Els militars de complement són oficials que esta-
blixen la seua relació de servicis professionals per mitjà 
de compromisos de caràcter temporal per a atendre 
necessitats específiques de les Forces Armades.

4. Els militars de tropa i marineria, que constituïxen 
la base de les Forces Armades, establixen la seua relació 
de servicis professionals per mitjà de compromisos de 
caràcter temporal i podran accedir a la condició de militar 
de carrera en la forma que s’especifica en esta llei.

5. Els estrangers en situació de residència legal 
podran vincular-se a les Forces Armades amb una relació 
de servicis professionals per mitjà de compromisos de 
caràcter temporal com a militars de tropa i marineria en 
els casos i pels procediments regulats en la Llei 8/2006, de 
24 d’abril, de Tropa i Marineria i com a militars de comple-
ment, d’acord amb el que preveu esta llei.

6. La relació juridicopública dels militars professio-
nals es regix per esta llei i s’establix amb caràcter perma-
nent amb l’adquisició de la condició de militar de carrera 
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i amb caràcter temporal per mitjà de la firma de compro-
misos.

7. També adquirixen condició militar, sense que la 
seua vinculació siga una relació de servicis professionals, 
els qui ingressen com a alumnes en centres docents mili-
tars, d’acord amb el que disposa el títol IV, i els reservistes 
quan s’incorporen a les Forces Armades, segons el que 
preveu el títol VI.

Article 4. Regles de comportament del militar.

1. Les regles essencials que definixen el comporta-
ment del militar són les següents:

Primera.–La disposició permanent per a defendre 
Espanya, inclús amb l’entrega de la vida quan siga neces-
sari, constituïx el seu primer i més fonamental deure, que 
ha de tindre la seua diària expressió en el més exacte 
compliment dels preceptes continguts en la Constitució, 
en la Llei Orgànica de la Defensa Nacional i en esta llei.

Segona.–Quan actue en missions per a contribuir mili-
tarment al manteniment de la pau, estabilitat i seguretat i 
recolzar l’ajuda humanitària, ho farà com a instrument de 
la Nació espanyola al servici dels dits fins, en estreta 
col·laboració amb exèrcits de països aliats i en el marc de 
les organitzacions internacionals de què Espanya forme 
part.

Tercera.–Posarà tot el seu interés a preservar la segu-
retat i el benestar dels ciutadans durant l’actuació de les 
Forces Armades en supòsits de greu risc, catàstrofe, cala-
mitat o altres necessitats públiques.

Quarta.–Estarà preparat per a afrontar, amb valor, 
abnegació i esperit de servici, situacions de combat, 
siguen quines siguen les missions de les Forces Armades 
en les quals exercisca les seues comeses i exercisca les 
seues funcions.

Quinta.–Ajustarà la seua conducta al respecte de les 
persones, al bé comú i al dret internacional aplicable en 
conflictes armats. La dignitat i els drets inviolables de la 
persona són valors que té obligació de respectar i dret a 
exigir. En cap cas els militars estaran sotmesos, ni sotme-
tran altres, a mesures que suposen menyscabament de la 
dignitat personal o limitació indeguda dels seus drets.

Sexta.–En l’ocupació legítima de la força, en farà un ús 
gradual i proporcionat, d’acord amb les regles 
d’enfrontament establides per a les operacions en què 
participe.

Sèptima.–La disciplina, factor de cohesió que obliga a 
manar amb responsabilitat i a obeir allò que s’ha manat, 
serà practicada i exigida en les Forces Armades com a 
norma d’actuació. Té la seua expressió col·lectiva en 
l’acatament a la Constitució i la seua manifestació indivi-
dual en el compliment de les ordes rebudes.

Octava.–Exercirà les seues comeses amb estricte res-
pecte a l’orde jeràrquic militar en l’estructura orgànica i 
operativa de les Forces Armades, que definix la situació 
relativa entre els seus membres pel que fa a comanda-
ment, subordinació i responsabilitat.

Novena.–La responsabilitat en l’exercici del comanda-
ment militar no és renunciable ni pot ser compartida. Els 
qui exercisquen comandament tractaran d’inculcar una 
disciplina basada en el convenciment. Tot cap té el deure 
d’exigir obediència als seus subordinats i el dret que es 
respecte la seua autoritat, però no podrà ordenar actes 
contraris a les lleis o que constituïsquen delicte.

Deu.–Obeirà les ordes que són els mandats relatius al 
servici que un militar dóna a un subordinat, de manera 
adequada i dins de les atribucions que li corresponguen, 
perquè duga a terme o ometa una actuació concreta. 
També haurà d’atendre els requeriments que reba d’un 
militar d’ocupació superior referents a les disposicions i 
normes generals d’orde i comportament.

Onze.–Si les ordes comporten l’execució d’actes cons-
titutius de delicte, en particular contra la Constitució i 
contra les persones i béns protegits en cas de conflicte 
armat, el militar no estarà obligat a obeir-les. En tot cas 
assumirà la greu responsabilitat de la seua acció o omis-
sió.

Dotze.–Qui exercisca el comandament reafirmarà el 
seu lideratge procurant aconseguir el suport i la coopera-
ció dels seus subordinats pel prestigi adquirit amb el seu 
exemple, preparació i capacitat de decisió.

Tretze.–Es comportarà en tot moment amb lleialtat i 
camaraderia, com a expressió de la voluntat d’assumir 
solidàriament amb els altres membres de les Forces 
Armades el compliment de les seues missions.

Catorze.–Es prepararà per aconseguir el més alt 
nivell de competència professional, especialment en els 
àmbits operatiu, tècnic i de gestió de recursos, i per a 
desenrotllar la capacitat d’adaptar-se a diferents mis-
sions i escenaris.

Quinze.–Complirà amb exactitud els seus deures i 
obligacions impulsat pel sentiment de l’honor, inspirat en 
les regles definides en este article.

2.  Les regles essencials que definixen el comporta-
ment del militar establides en l’apartat anterior ho seran 
també per als membres del cos de la Guàrdia Civil en què 
siguen aplicables d’acord amb allò que disposa en la seua 
pròpia normativa.

3. Les reials ordenances per a les Forces Armades 
desenrotllaran reglamentàriament les regles de compor-
tament del militar, d’acord amb el que preveuen la Llei 
Orgànica de la Defensa Nacional i esta llei, i recollirà, amb 
les adaptacions degudes a la condició militar, el codi de 
conducta dels empleats públics.

Article 5. Adaptació de les normes de l’empleat públic.

Els principis i les normes d’aplicació general al perso-
nal al servici de l’Administració general de l’Estat, esta-
blits d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, s’incorporaran al règim del per-
sonal militar professional, sempre que no contradiguen la 
seua legislació específica, per mitjà de normes reglamen-
tàries en què s’efectuaran les adaptacions degudes a la 
condició militar.

Article 6. Igualtat de gènere i conciliació de la vida pro-
fessional, personal i familiar.

1. La igualtat de tracte i d’oportunitats és un principi 
que en les Forces Armades s’aplicarà de conformitat amb 
el que preveu la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i hòmens, i que estarà espe-
cialment present en el desplegament i l’aplicació d’esta 
llei pel que fa a l’accés, la formació i la carrera militar.

2. Les normes i els criteris relatius a la igualtat, la 
prevenció de la violència de gènere i la conciliació de la 
vida professional, personal i familiar establits per al per-
sonal al servici de l’Administració General de l’Estat seran 
aplicables als militars professionals amb les adaptacions 
i els desplegaments que siguen necessaris. En les normes 
corresponents s’inclouran també les mesures que 
s’apliquen específicament en l’àmbit de les Forces Arma-
des.

Article 7. Jurament o promesa davant de la bandera 
d’Espanya.

1. Tot militar té el deure de prestar davant de la ban-
dera jurament o promesa de defendre Espanya. Este jura-
ment o promesa s’efectuarà durant l’ensenyança de for-
mació, d’acord amb el que s’establix en este article, i serà 
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requisit previ i indispensable a l’adquisició de la condició 
de militar de carrera, de militar de complement i de militar 
de tropa i marineria.

2. L’acte de jurament o promesa davant de la ban-
dera d’Espanya serà públic, estarà revestit de la major 
solemnitat i s’ajustarà a la seqüència següent:

El cap de la unitat militar que prenga el jurament o la 
promesa davant de la bandera pronunciarà la fórmula 
següent: «Soldats! Jureu o prometeu per la vostra cons-
ciència i honor complir fidelment les vostres obligacions 
militars, guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, obeir i respectar el rei i els vostres 
caps, no abandonar-los mai i, si fóra necessari, entregar la 
vostra vida en defensa d’Espanya?».

I els soldats contestaran: «Sí, ho fem!».
El cap de la unitat militar replicarà:

«Si compliu el vostre jurament o promesa, Espanya 
vos ho agrairà i premiarà i si no, vos ho demandarà», i 
afegirà: «Soldats, visca Espanya!» i «Visca el rei!», que 
seran contestats amb els corresponents «Visca!».

A continuació, els soldats besaran un a un la bandera 
i, posteriorment, com a senyal que Espanya accepta el 
seu jurament o la promesa, desfilaran sota esta.

3. El terme «soldats» podrà substituir-se pel que con-
vinga per a la seua adequació als qui hagen de prestar el 
jurament o promesa.

TÍTOL I

Competències en matèria de personal militar

Article 8. Del Govern.

1. El Govern exercix la funció executiva i la potestat 
reglamentària pel que fa al règim del personal militar. En 
particular, li correspon:

a) Dirigir el planejament de la defensa, del qual es 
deduiran les necessitats de personal militar.

b) Aprovar la programació plurianual de provisió de 
places i les provisions anuals.

c) Desplegar els criteris generals de promoció i 
ascens establits en esta llei.

d) Exercir les altres competències que se li atribuïxen 
en esta llei i en la resta de l’ordenament jurídic.

2. El Govern podrà adoptar les mesures necessàries 
per a l’aportació addicional de recursos humans a les For-
ces Armades, d’acord amb el que preveu el títol VI.

Article 9. Del ministre de Defensa.

El ministre de Defensa, com a màxim responsable del 
departament, dirigix la política de personal i d’ensenyança 
en l’àmbit de les Forces Armades per a possibilitar el com-
pliment de les missions que tenen encomanades.

En particular, exercix les competències que se li assig-
nen en esta llei en relació amb la proposta o aprovació de 
disposicions de caràcter general i amb la decisió sobre els 
aspectes bàsics que configuren la carrera militar.

Article 10. Del cap d’Estat Major de la Defensa.

Al cap d’Estat Major de la Defensa li correspon:

a) Assessorar i informar el ministre de Defensa sobre 
el règim del personal militar en el qual afecte l’operativitat 
de les Forces Armades i la seua participació en organitza-
cions internacionals, així com sobre les necessitats de 
personal i l’ensenyança militar en l’àmbit conjunt.

b) Traslladar al subsecretari de Defensa els requeri-
ments en les matèries de personal indicades en el 
paràgraf anterior.

c) Establir directrius en aspectes relacionats amb esta 
llei per a orientar la preparació de la Força, amb l’objecte 
d’assegurar l’eficàcia operativa de les Forces Armades.

d) Vetlar per la moral, motivació, disciplina i benes-
tar del personal en operacions i activitats sota el seu 
comandament.

Article 11. Del subsecretari de Defensa.

Al subsecretari de Defensa, sota la superior autoritat 
del ministre, li correspon la direcció, control i l’avaluació 
de la política de personal i ensenyança en les Forces 
Armades. Així mateix, li correspon el planejament, 
l’execució i la inspecció en matèria de personal i ense-
nyança militar.

En particular, li correspon dictar o proposar disposi-
cions en matèria de personal i ensenyança, dirigir la ges-
tió general del personal militar i l’específica dels qui no es 
troben enquadrats en algun dels exèrcits i elaborar, dins 
del planejament de la defensa, les estimacions i plans 
directors de recursos humans.

La inspecció, pel que fa al règim de personal dels 
membres de les Forces Armades, així com de les condi-
cions de vida en vaixells, bases i aquarteraments, 
l’exercirà directament, per mitjà dels òrgans d’inspecció 
de la Subsecretaria de Defensa, que es configuraran en la 
forma que reglamentàriament es determine, o per mitjà 
del comandament o direcció de personal de cada exèrcit.

Article 12. Dels caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, 
de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire.

1. Als caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de 
l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, en l’àmbit del seu exèrcit, 
els correspon:

a) Assessorar i informar el ministre de Defensa sobre 
les necessitats en matèria de personal i d’ensenyança.

b) Assessorar el cap d’Estat Major de la Defensa 
sobre els aspectes del règim del personal militar que afec-
ten l’operativitat.

c) Assessorar el subsecretari de Defensa en el plane-
jament, la direcció i la inspecció de la política de personal 
i ensenyança, col·laborar amb ell en el seu desenrotlla-
ment i informar-lo de la seua aplicació.

d) Planejar i dirigir la instrucció i l’ensinistrament.
e) Definir les capacitats i dissenyar els perfils neces-

saris per a l’exercici professional a què ha d’atendre 
l’ensenyança i dirigir la formació militar general i especí-
fica.

f) Dirigir la gestió de personal.
g)  Vetlar per la moral, motivació, disciplina i benes-

tar del personal.
h) Decidir, proposar o informar d’acord amb el que 

preveu esta llei, en relació amb els aspectes bàsics que 
configuren la carrera militar.

i) Vetlar pels interessos generals del personal, tute-
lant en particular el règim de drets i llibertats.

j) Avaluar el règim del personal, així com les condi-
cions de vida en vaixells, bases i aquarteraments.

2. En l’estructura de cada exèrcit existirà un coman-
dament o una direcció de personal que, sota la dependèn-
cia orgànica del cap d’estat major respectiu, participarà 
en el planejament i la programació de la política de perso-
nal militar i l’aplicarà i controlarà, especialment quant a 
informes personals, avaluacions, assignació de destina-
cions, assistència a cursos i els assumptes que condicio-
nen la carrera militar. Serà de la seua responsabilitat 



1044 Divendres 14 desembre 2007 Suplement núm. 7

l’orientació professional a tots els membres del seu
exèrcit.

Article 13. Nomenaments, cessaments i ocupacions 
militars del cap d’estat major de la Defensa i dels caps 
d’estat major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire.

1. El nomenament i cessament del cap d’estat major 
de la Defensa s’efectuarà per reial decret acordat en Con-
sell de Ministres, a proposta del president del Govern.

Els nomenaments i cessaments dels caps d’estat 
major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de 
l’Aire s’efectuaran per reial decret acordat en Consell de 
Ministres, a proposta del ministre de Defensa.

2. El nomenament de cap d’estat major de la Defensa 
portarà implícit l’ascens automàtic a l’ocupació de gene-
ral d’exèrcit, almirall general o general de l’aire, segons 
l’exèrcit a què pertanga el designat. El cap d’estat major 
de la Defensa, durant el temps que exercisca el càrrec, 
tindrà a tots els efectes la consideració de més antic en la 
seua ocupació.

Els nomenaments de caps d’estat major de l’Exèrcit 
de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire portaran implí-
cit l’ascens automàtic a les ocupacions de general 
d’exèrcit, almirall general o general de l’aire, segons 
corresponga. En cas de recaure la designació en un gene-
ral de divisió o vicealmirall, prèviament ascendirà a tinent 
general o almirall.

3. El cap d’estat major de la Defensa i els caps d’estat 
major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de 
l’Aire continuaran en servici actiu fins al moment del seu 
cessament en el càrrec, encara que complisquen l’edat de 
retir establida en esta llei per als militars de carrera.

4. Els oficials generals que cessen en els càrrecs 
esmentats en l’apartat 1, així com en el de cap del Quarter 
Militar de la Casa de Sa Majestat el Rei i no siguen nome-
nats per a algun d’estos o en organitzacions internacio-
nals o altres organismes a l’estranger en què hagen de 
romandre en servici actiu, passaran a la situació de 
reserva i seran nomenats per reial decret acordat en Con-
sell de Ministres, a proposta del ministre de Defensa, 
membres de l’Assemblea de la Reial i Militar Orde de Sant 
Hermenegild. Podran romandre un màxim de sis anys, 
retardant, si és el cas, el retir fins al moment del seu ces-
sament.

No obstant això, quan es produïsca alguna de les cir-
cumstàncies previstes en el paràgraf anterior, els oficials 
generals a què fa referència continuaran en situació de 
servici actiu fins al moment del seu cessament.

Article 14. Dels consells superiors de l’Exèrcit de Terra, 
de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire.

1. Als consells superiors de l’Exèrcit de Terra, de 
l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, com a òrgans col·legiats 
assessors i consultius del ministre de Defensa i del cap 
d’estat major de l’exèrcit respectiu, els correspon:

a) Emetre informe sobre els assumptes que sotmeta 
a la seua consideració el ministre de Defensa i el cap 
d’estat major de l’exèrcit corresponent.

b) Efectuar els informes que s’indiquen en esta
llei sobre els aspectes bàsics que configuren la carrera 
militar.

c) Actuar com a òrgan d’avaluació en els ascensos a 
l’ocupació de general de brigada i en les altres avalua-
cions que afecten membres de la categoria d’oficials 
generals.

d) Emetre informe sobre les avaluacions pels siste-
mes d’elecció i classificació per a l’ascens regulades en 
esta llei.

e) Emetre informe en la tramitació dels expedients 
d’ascensos honorífics.

f) Ser oïts en els expedients disciplinaris extraordi-
naris que afecten personal del seu respectiu exèrcit,
de conformitat amb l’establit en la Llei Orgànica 8/1998, 
de 2 de desembre, de Règim Disciplinari de les Forces 
Armades.

2. Reglamentàriament es determinaran la seua com-
posició i la resta de competències.

Article 15. Competències en relació amb els cossos 
comuns de les Forces Armades.

1. Les competències que en esta llei s’assignen als 
caps d’estat major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire, en relació amb el règim del personal 
dels seus respectius exèrcits, correspondran al subsecre-
tari de Defensa, en allò que afecten el personal dels cos-
sos comuns de les Forces Armades. En l’exercici d’eixes 
competències considerarà els requeriments que li tras-
llade el cap d’estat major de la Defensa en relació amb 
l’operativitat de les Forces Armades.

2. En l’estructura orgànica del Ministeri de Defensa 
es determinarà quins òrgans directius de la Subsecretaria 
de Defensa exerciran les competències referides als cos-
sos comuns de les Forces Armades que en esta llei 
s’assignen al comandament o direcció de personal de 
cada exèrcit en relació amb els seus membres.

3. Les competències que esta llei assigna en matèria 
de personal als consells superiors de l’Exèrcit de Terra, de 
l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire correspondran a la junta o 
les juntes superiors dels cossos comuns de les Forces 
Armades que reglamentàriament es constituïsquen.

TÍTOL II

Planejament d’efectius

CAPÍTOL I

Efectius i plantilles

Article 16. Efectius i plantilles reglamentàries de les For-
ces Armades.

1. El nombre màxim de militars professionals en ser-
vici actiu es fixa entre 130.000 i 140.000 efectius, en els 
quals estan inclosos un màxim de 50.000 oficials gene-
rals, oficials i suboficials. En les lleis de pressupostos 
generals de l’Estat es determinarà l’objectiu de militars de 
tropa i marineria per a cada exercici.

2. El nombre màxim d’oficials generals serà de 200. 
Comprendrà la plantilla específica per a dotar els llocs 
assignats als diferents cossos militars i la plantilla indis-
tinta per a dotar els llocs en els òrgans centrals, inclòs 
l’Estat Major de la Defensa, i en els altres organismes del 
Ministeri de Defensa que no estiguen expressament 
assignats a un cos determinat. En la plantilla indistinta 
estaran inclosos els llocs que es puguen ocupar en la Pre-
sidència del Govern i, si es tracta de llocs orgànics relacio-
nats amb la seguretat i defensa, en altres departaments 
ministerials.

Els oficials generals que siguen nomenats per a ocu-
par llocs a la Casa de Sa Majestat el Rei o en organitza-
cions internacionals o altres organismes a l’estranger no 
estaran inclosos en els 200 efectius de plantilla i el seu 
nombre serà indeterminat.

El nombre màxim de coronels serà de 1.050.
3. El Consell de Ministres, a proposta del ministre de 

Defensa, fixarà amb vigència per a períodes quadriennals 
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les plantilles reglamentàries d’oficials generals, oficials i 
suboficials per cossos, escales i ocupacions dels militars 
de carrera, excepte els corresponents a les dos primeres 
ocupacions, els efectius de les quals seran els que resul-
ten de les provisions de places i de l’aplicació del sistema 
d’ascensos per antiguitat.

El Govern informarà les Corts Generals cada vegada 
que aprove un reial decret de desenrotllament de planti-
lles.

4. El ministre de Defensa fixarà quadriennalment les 
plantilles de militars de tropa i marineria en servici actiu, 
diferenciant militars de carrera i els que mantenen una 
relació de servicis de caràcter temporal, per a les diferents 
ocupacions de cada escala i, si és el cas, especialitats. No 
figurarà l’ocupació de soldat els efectius dels quals seran 
els que resulten de l’objectiu que determine anualment la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i la corresponent 
provisió anual de places.

5. Els excedents en les diferents ocupacions i escales 
s’amortitzaran no donant a l’ascens la primera vacant que 
es produïsca de cada dos en les ocupacions de la catego-
ria d’oficials generals i, en la resta d’ocupacions, la pri-
mera de cada tres.

Article 17. Plantilles orgàniques i relacions de llocs mili-
tars.

1. Les unitats, centres i organismes del Ministeri de 
Defensa tindran definida la seua plantilla orgànica. La dita 
plantilla és la relació quantitativa i qualitativa de llocs de 
la seua estructura necessaris per a estar en condicions de 
complir les comeses que tinguen assignades.

2. A partir de les plantilles orgàniques i els graus de 
cobertura que es determinen en funció del planejament 
d’efectius, s’establiran les relacions de llocs militars en 
què s’especificaran, en tot cas, la descripció de cada lloc, 
la seua assignació per cossos i escales, ocupacions i espe-
cialitats, les seues retribucions complementàries i les 
condicions i els requisits per a la seua ocupació. En les 
dites relacions figuraran els que puguen ser coberts per 
personal en reserva.

3. Els militars professionals tindran accés a la infor-
mació continguda en les relacions de llocs militars de la 
manera que es determine per orde del ministre de 
Defensa.

CAPÍTOL II

Provisió de places

Article 18. Provisió de places de les Forces Armades.

1. Per a satisfer les necessitats de militars professio-
nals derivades del planejament de la defensa i tenint en 
compte les plantilles reglamentàries s’establirà la progra-
mació plurianual de provisió de places per a l’accés als 
cossos i les escales de les Forces Armades i les que 
corresponguen per a l’accés a militar de complement.

2. Anualment s’aprovarà la provisió de places 
d’ingrés en els centres docents militars de formació, 
sobre la base de la programació plurianual, dels crèdits 
pressupostaris, de l’evolució real d’efectius i dels proces-
sos de formació definits en esta llei. En la provisió anual 
es concretaran quantes d’estes seran places d’accés als 
cossos i escales de les Forces Armades una vegada finali-
tzat el procés de formació.

En les places de militars de tropa i marineria es fixaran 
les quotes màximes que s’oferiran per a la categoria de 
militar de carrera i per a l’accés d’estrangers.

3. El Consell de Ministres, a proposta del ministre de 
Defensa, amb l’informe favorable dels Ministeris 
d’Economia i Hisenda i d’Administracions Públiques, 

aprovarà la programació plurianual de provisió de places 
i les provisions anuals.

El Govern informarà les Corts Generals cada vegada 
que aprove un reial decret de programació plurianual de 
provisió de places.

TÍTOL III

Enquadrament

CAPÍTOL I

Funcions

Article 19. Funcions.

1. El militar professional exercix funcions operati-
ves, tècniques, logístiques i administratives en l’exercici 
de les seues comeses per a la preparació i ocupació de 
les unitats militars en compliment de les missions enco-
manades. Les dites funcions es realitzen per mitjà 
d’accions directives, que inclouen les de comandament, i 
accions de gestió i executives. El militar professional 
també exercix funcions docents d’acord amb el que pre-
veu el títol IV.

2. L’acció directiva s’exercix per mitjà de la definició 
d’objectius i la determinació dels mitjans per a aconse-
guir-los, establint els plans corresponents i controlant la 
seua execució. Per mitjà d’accions de gestió s’apliquen 
els mitjans posats a disposició per a aconseguir uns 
objectius concrets de la manera més rendible i eficient. 
Per mitjà d’accions executives es posen en pràctica els 
plans establits actuant en compliment d’ordes concretes 
o seguint procediments preestablits.

3. L’acció de comandament, acció directiva especí-
fica en les Forces Armades, es referix a l’exercici de 
l’autoritat, amb la consegüent responsabilitat, que corres-
pon al militar quant al seu càrrec, destinació o servici. 
Aconseguix la seua màxima i especial responsabilitat 
quan s’aplica a la preparació i ocupació de la força dels 
exèrcits.

Per a l’exercici de l’acció de comandament es podrà 
comptar amb la col·laboració dels subordinats en tasques 
d’informació, planejament, assessorament, coordinació i 
control, que constituïxen el «suport al comandament».

CAPÍTOL II

Categories i ocupacions militars

Article 20. Categories militars.

1. Els militars s’agrupen en les categories següents: 
oficials generals, oficials, suboficials i tropa i marineria.

2. Els oficials generals exercixen l’acció de coman-
dament en l’estructura orgànica i operativa de les Forces 
Armades i l’alta direcció i gestió dels seus recursos 
humans, materials i financers. Accediran a esta categoria 
els oficials que hagen acreditat en la seua carrera militar 
de manera excel·lent la seua competència professional i 
capacitat de lideratge.

3. Els oficials realitzen accions directives, especial-
ment de comandament, i de gestió en l’estructura orgà-
nica i operativa de les Forces Armades. Exercixen tasques 
de planejament i control de l’execució de les operacions 
militars i les relacionades amb funcions tècniques, logísti-
ques, administratives i docents. Es caracteritzen pel nivell 
de la seua formació i pel seu lideratge, iniciativa, capacitat 
per a assumir responsabilitats i decisió per a resoldre.
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4. Els suboficials constituïxen l’element fonamental 
en l’estructura orgànica i operativa de les Forces Arma-
des. Exercixen el comandament i la iniciativa que els 
correspon per a transmetre, complir i fer complir, en totes 
les circumstàncies i situacions, les ordes i instruccions 
rebudes i assegurar l’execució de les tasques encomana-
des en la realització de funcions operatives, tècniques, 
logístiques, administratives i docents. Per la seua forma-
ció i experiència seran estrets col·laboradors dels oficials 
i líders per als seus subordinats, amb els quals mantin-
dran un permanent contacte.

5. Els militars de la categoria de tropa i marineria, 
que constituïxen la base de l’estructura orgànica i opera-
tiva de les Forces Armades, exercixen treballs i comeses 
en aplicació de procediments establits o els que se’ls 
encomane per ordes concretes. De la seua professionali-
tat, iniciativa i preparació depén en gran manera l’eficàcia 
de l’organització militar.

6. Les funcions del militar i les corresponents accions 
també es podran exercir i desenrotllar en els altres àmbits 
del Ministeri de Defensa.

Article 21. Ocupacions militars.

1. Dins de les diferents categories els militars estan 
ordenats per ocupacions, criteri essencial en l’organització 
jerarquitzada de les Forces Armades. Els diferents llocs de 
la seua estructura orgànica estaran assignats en les rela-
cions de llocs militars a una ocupació o indistintament a 
diverses. Eixa assignació dependrà de les facultats i capa-
citats professionals requerides per a l’exercici de les 
comeses que s’hagen de dur a terme.

2. Dins de cada categoria, les ocupacions militars, 
amb indicació de les seues denominacions bàsiques, són 
les següents:

a) Oficials generals:

Capità general.
General d’exèrcit, almirall general o general de l’aire.
Tinent general o almirall.
General de divisió o vicealmirall.
General de brigada o contraalmirall.

b) Oficials:

Coronel o capità de navili.
Tinent coronel o capità de fragata.
Comandant o capità de corbeta.
Capità o tinent de navili.
Tinent o alferes de navili.
Alferes o alferes de fragata.

c) Suboficials:

Suboficial major.
Subtinent.
Brigada.
Sergent primer.
Sergent.

d) Tropa i marineria:

Caporal major.
Caporal primer.
Caporal.
Soldat o mariner.

3. Quan en esta llei s’utilitze la primera denominació 
bàsica d’una ocupació s’entendrà que comprén les espe-
cífiques de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire i les que es 
detallen per als diferents cossos i escales en este títol.

Article 22. Ocupacions amb caràcter eventual.

1. Quan, per necessitats del servici, es designe un 
militar per a ocupar un lloc en organitzacions internacio-
nals o altres organismes a l’estranger que corresponga a 
l’ocupació superior a la seua, el ministre de Defensa, a 
proposta del cap d’estat major de la Defensa, podrà con-
cedir amb caràcter eventual la dita ocupació amb les 
seues atribucions, retribucions i divises.

Conservarà l’ocupació eventual fins a ascendir a eixa 
ocupació o fins al moment del seu cessament en el men-
cionat lloc. L’atribució d’una ocupació eventual no gene-
rarà dret a l’ascens ni predeterminarà, si és el cas, el 
resultat de la corresponent avaluació.

2. També es podran concedir ocupacions amb caràc-
ter eventual als alumnes dels centres docents militars de 
formació, d’acord amb el que establix l’article 68.2.

Article 23. Facultats i antiguitat en l’ocupació militar.

1. L’ocupació militar atorga els drets i atribuïx els 
deures establits en esta llei i en la resta de l’ordenament i 
faculta per a exercir les comeses en els diferents nivells 
de l’estructura orgànica i operativa de les Forces Armades 
i, si és el cas, en els altres àmbits del Ministeri de Defensa, 
exercint la corresponent autoritat. Qui exercix el coman-
dament o la direcció d’una unitat, centre o organisme rep 
la denominació de cap, comandant o director. En esta llei, 
el terme «cap» comprén totes estes.

2. L’antiguitat és el temps transcorregut en la pri-
mera ocupació d’una escala des de la data de la seua 
concessió. En les successives ocupacions es computarà 
des de la data de la firma de la resolució per la qual es 
concedix l’ascens corresponent, llevat que s’hi faça cons-
tar, a este efecte, la data de l’endemà a aquell en què es 
produïsca la vacant que origine l’ascens.

3. L’escalafó és l’ordenació per ocupacions i antigui-
tat dels militars professionals pertanyents o adscrits a una 
escala. El seu orde només podrà alterar-se en aplicació 
del que preveu esta llei i les lleis penals i disciplinàries 
militars, i en este cas, s’assignarà a l’interessat la data 
d’antiguitat en l’ocupació que li corresponga o, si és el 
cas, la d’aquell que li corresponga en la nova posició.

4. La precedència dels militars estarà determinada 
pel càrrec o destinació que s’ocupe, si està fixada en nor-
mes de caràcter reglamentari; si no ho està, es basarà en 
l’ocupació; a igualtat d’ocupació, en l’antiguitat en el 
càrrec o destinació, i a igualtat d’este es resoldrà a favor 
del de major edat.

Article 24. Ocupacions amb caràcter honorífic.

1. En atenció a mèrits excepcionals o circumstàncies 
especials, el Consell de Ministres, a proposta del ministre 
de Defensa, podrà concedir, amb caràcter honorífic, 
l’ocupació immediata superior als militars que hagen pas-
sat a retir. Les ocupacions amb caràcter honorífic també 
es podran concedir a títol pòstum.

2. La iniciativa per a la concessió d’ocupacions amb 
caràcter honorífic correspondrà al cap d’estat major de la 
Defensa o als caps d’estat major de l’Exèrcit de Terra, de 
l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, motivant els mèrits i cir-
cumstàncies que hi concórreguen. En la tramitació dels 
expedients figurarà l’informe del consell superior de 
l’exèrcit corresponent.

En tot cas, s’iniciarà expedient per a la concessió de 
l’ocupació superior amb caràcter honorífic als militars 
difunts en acte de servici o retirats per incapacitat perma-
nent per al servici, sempre que es produïsca en acte de 
servici o com a conseqüència d’este.
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3. En cap cas les ocupacions concedides amb caràc-
ter honorífic comportaran benefici econòmic de cap natu-
ralesa ni seran considerades a l’efecte de drets passius.

CAPÍTOL III

Cossos i escales

Article 25. Cossos i escales.

1. Els militars de carrera i els militars de tropa i mari-
neria s’integraran, i els militars de complement 
s’adscriuran, en els distints cossos, d’acord amb les 
comeses que hagen d’exercir. Els cossos tindran caràcter 
específic segons els requeriments de cada un dels exèr-
cits o caràcter comú per a donar resposta a necessitats 
generals de les Forces Armades.

Als membres de cada cos se’ls assignaran diferents 
comeses que duran a terme per mitjà de l’exercici de les 
funcions i el desenrotllament de les accions relacionades 
en l’article 19, en l’àmbit del seu exèrcit els dels cossos 
específics i en el de les Forces Armades els dels cossos 
comuns i tots estos, també, en els altres àmbits del Minis-
teri de Defensa.

2. Dins de cada cos, els militars professionals 
s’agrupen en una o diverses escales d’oficials, d’acord 
amb les denominacions que s’especifiquen en este capí-
tol, en escala de suboficials i en escala de tropa o de mari-
neria, en correspondència amb les diferents categories 
militars i segons les facultats professionals que tinguen 
assignades i els requisits educatius exigits per a la incor-
poració a estes. Les facultats professionals en cada escala 
són conseqüència de la preparació rebuda i delimiten el 
nivell de responsabilitat en el compliment de les comeses 
assignades en les diferents destinacions.

3. La creació, extinció o integració de cossos i esca-
les s’efectuarà per llei.

Article 26. Cossos militars.

1. Els cossos específics de l’Exèrcit de Terra són els 
següents:

Cos General de l’Exèrcit de Terra.
Cos d’Intendència de l’Exèrcit de Terra.
Cos d’Enginyers Politècnics de l’Exèrcit de Terra.

2. Els cossos específics de l’Armada són els 
següents:

Cos General de l’Armada.
Cos d’Infanteria de Marina.
Cos d’Intendència de l’Armada.
Cos d’Enginyers de l’Armada.

3. Els cossos específics de l’Exèrcit de l’Aire són els 
següents:

Cos General de l’Exèrcit de l’Aire.
Cos d’Intendència de l’Exèrcit de l’Aire.
Cos d’Enginyers de l’Exèrcit de l’Aire.

4. Els cossos comuns de les Forces Armades són els 
següents:

Cos Jurídic Militar.
Cos Militar d’Intervenció.
Cos Militar de Sanitat.
Cos de Músiques Militars.

Article 27. Cos general de l’Exèrcit de Terra.

1. Els membres del cos general de l’Exèrcit de Terra, 
agrupats en escala d’oficials, escala de suboficials i escala 

de tropa, tenen com a comeses la preparació i ocupació 
de la força i del suport a la força de l’Exèrcit de Terra.

2. Les ocupacions del cos general de l’Exèrcit de 
Terra són els de tinent a general d’exèrcit en l’escala 
d’oficials, els de sergent a suboficial major en l’escala de 
suboficials i els de soldat a caporal major en l’escala de 
tropa.

Article 28. Cos d’intendència de l’Exèrcit de Terra.

1. Els membres del cos d’intendència de l’Exèrcit de 
Terra, agrupats en una escala d’oficials, tenen com a 
comeses el planejament i administració dels recursos 
econòmics i l’assessorament en matèria economicofinan-
cera. Reglamentàriament es determinaran els de caràcter 
logístic que els corresponen en l’àmbit de l’Exèrcit de 
Terra.

2. Les ocupacions del cos d’intendència de l’Exèrcit 
de Terra són els de tinent a general de divisió.

Article 29. Cos d’enginyers politècnics de l’Exèrcit de 
Terra.

1. Els membres del cos d’enginyers politècnics de 
l’Exèrcit de Terra, agrupats en una escala d’oficials i en 
una escala tècnica, tenen com a comeses l’assessorament, 
l’aplicació, l’estudi i la investigació en matèries tècniques 
pròpies de les seues especialitats i les de caràcter tècnic o 
logístic relacionades amb el manteniment propi de les 
seues especialitats en l’àmbit de l’Exèrcit de Terra.

2. Les ocupacions del cos d’enginyers politècnics de 
l’Exèrcit de Terra són les de tinent a general de divisió en 
l’escala d’oficials i les de tinent a tinent coronel en l’escala 
tècnica.

Article 30. Cos general de l’Armada.

1. Els membres del cos general de l’Armada, agru-
pats en escala d’oficials, escala de suboficials i escala de 
marineria, tenen com a comeses la preparació i ocupació 
de la força i del suport a la força de l’Armada.

2. Les ocupacions del cos general de l’Armada són 
les d’alferes de navili a almirall general en l’escala 
d’oficials, les de sergent a suboficial major en l’escala de 
suboficials i les de mariner a caporal major en l’escala de 
marineria.

Article 31. Cos d’Infanteria de Marina.

1. Els membres del cos d’Infanteria de Marina, agru-
pats en escala d’oficials, escala de suboficials i escala de 
tropa, tenen com a comeses la preparació i ocupació de la 
força d’Infanteria de Marina i del suport a la força de 
l’Armada.

2. Les ocupacions del cos d’Infanteria de Marina són 
les de tinent a general de divisió en l’escala d’oficials, les 
de sergent a suboficial major en l’escala de suboficials i 
les de soldat a caporal major en l’escala de tropa.

En l’escala d’oficials es podran aconseguir les ocupa-
cions superiors a general de divisió en els supòsits previs-
tos en l’article 97.2.

Article 32. Cos d’Intendència de l’Armada.

1. Els membres del cos d’Intendència de l’Armada, 
agrupats en una escala d’oficials, tenen com a comeses el 
planejament i l’administració dels recursos econòmics i 
l’assessorament en matèria economicofinancera. Es 
determinaran reglamentàriament les de caràcter logístic 
que els corresponen en l’àmbit de l’Armada.
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2. Les ocupacions del cos d’Intendència de l’Armada 
són les de tinent a general de divisió.

Article 33. Cos d’enginyers de l’Armada.

1. Els membres del cos d’enginyers de l’Armada, 
agrupats en una escala d’oficials i en una escala tècnica, 
tenen com a comeses l’assessorament, l’aplicació, l’estudi 
i la investigació en matèries tècniques pròpies de les 
seues especialitats i les de caràcter tècnic o logístic rela-
cionades amb el manteniment propi de les seues especia-
litats en l’àmbit de l’Armada.

2. Les ocupacions del cos d’enginyers de l’Armada 
són les d’alferes de navili a vicealmirall en l’escala 
d’oficials i les d’alferes de navili a capità de fragata en 
l’escala tècnica.

Article 34. Cos general de l’Exèrcit de l’Aire.

1. Els membres del cos general de l’Exèrcit de l’Aire, 
agrupats en escala d’oficials, escala de suboficials i escala 
de tropa, tenen com a comeses la preparació i ocupació 
de la força i del suport a la força de l’Exèrcit de l’Aire.

2. Les ocupacions del cos general de l’Exèrcit de 
l’Aire són les de tinent a general de l’aire en l’escala 
d’oficials, les de sergent a suboficial major en l’escala de 
suboficials i les de soldat a caporal major en l’escala de 
tropa.

Article 35. Cos d’Intendència de l’Exèrcit de l’Aire.

1. Els membres del cos d’Intendència de l’Exèrcit de 
l’Aire, agrupats en una escala d’oficials, tenen com a 
comeses el planejament i l’administració dels recursos 
econòmics i l’assessorament en matèria economicofinan-
cera. Es determinaran reglamentàriament les de caràcter 
logístic que els corresponen en l’àmbit de l’Exèrcit de 
l’Aire.

2. Les ocupacions del cos d’Intendència de l’Exèrcit 
de l’Aire són les de tinent a general de divisió.

Article 36. Cos d’enginyers de l’Exèrcit de l’Aire.

1. Els membres del cos d’enginyers de l’Exèrcit de 
l’Aire, agrupats en una escala d’oficials i en una escala 
tècnica, tenen com a comeses l’assessorament, l’aplicació, 
l’estudi i la investigació en matèries tècniques pròpies de 
les seues especialitats i les de caràcter tècnic o logístic 
relacionades amb el manteniment propi de les seues 
especialitats en l’àmbit de l’Exèrcit de l’Aire.

2. Les ocupacions del cos d’enginyers de l’Exèrcit de 
l’Aire són les de tinent a general de divisió en l’escala 
d’oficials i les de tinent a tinent coronel en l’escala tèc-
nica.

Article 37. Cos jurídic militar.

1. Els membres del cos jurídic militar, agrupats en 
una escala d’oficials, tenen com a comeses les 
d’assessorament jurídic i les que, conforme a l’ordenament 
jurídic, els corresponguen en la jurisdicció militar.

2. Les ocupacions del cos jurídic militar són les de 
tinent a coronel, amb les denominacions de l’ocupació 
corresponent seguides del terme «auditor», i les de gene-
ral de brigada i general de divisió, amb les denominacions 
de general auditor i general conseller togat, respectiva-
ment.

Article 38. Cos militar d’Intervenció.

1. Els membres del cos militar d’Intervenció, agru-
pats en una escala d’oficials, tenen com a comeses el 
control intern de la gestió economicofinancera, que depén 
funcionalment de la Intervenció general de l’Administració 
de l’Estat, per mitjà de l’exercici de la funció interventora, 
el control financer permanent i l’auditoria pública, en els 
termes previstos per la Llei General Pressupostària; 
l’exercici de la notaria militar, en la manera i condicions 
establides en les lleis, i l’assessorament economicofiscal.

2. Les ocupacions del cos militar d’Intervenció són 
les de tinent a general de divisió, amb les denominacions 
de l’ocupació corresponent seguides del terme «interven-
tor».

Article 39. Cos militar de Sanitat.

1. Els membres del cos militar de Sanitat, agrupats 
en una escala d’oficials i en una escala d’oficials infer-
mers, tenen com a comeses l’atenció a la salut en els 
camps logisticooperatiu, assistencial i pericial i les rela-
cionades amb la psicologia, farmàcia i veterinària.

2. Les ocupacions del cos militar de Sanitat són les 
de tinent a general de divisió en l’escala d’oficials i de 
tinent a tinent coronel en l’escala d’oficials infermers. Tots 
ells amb les denominacions de l’ocupació corresponent 
seguides del terme «metge», «farmacèutic», «veterinari», 
«odontòleg», «psicòleg» o «infermer», segons corres-
ponga.

Article 40. Cos de músiques militars.

1. Els membres del cos de músiques militars, agru-
pats en una escala d’oficials i en una escala de suboficials, 
tenen com a comesa prestar els servicis de música, així 
com la preparació i direcció de les bandes militars.

2. Les ocupacions del cos de músiques militars són 
les de tinent a coronel en l’escala d’oficials i les de sergent 
a suboficial major en l’escala de suboficials, tots ells amb 
les denominacions de l’ocupació corresponent seguides 
del terme «músic».

En l’escala d’oficials es podrà aconseguir l’ocupació 
de general de brigada per a ocupar els càrrecs o llocs a 
què es referix l’apartat 2 de l’article 97 i amb la regulació 
prevista en eixe article.

CAPÍTOL IV

Especialitats i capacitats professionals

Article 41. Especialitats.

1. En cada escala existiran les especialitats fonamen-
tals que es determinen reglamentàriament, quan els 
camps d’activitat en què s’exercixen les comeses del seu 
cos ho requerisquen. S’adquiriran a l’accedir a l’escala 
corresponent.

2. A partir de determinades ocupacions, els mem-
bres de cada escala adaptaran o reorientaran el seu perfil 
professional d’acord amb el que s’establix en l’article 75, i 
adquiriran una nova especialitat.

3. A més de les esmentades en els apartats anteriors 
podran haver-hi unes altres especialitats i aptituds per a 
atendre les necessitats de l’organització militar i l’exercici 
d’activitats professionals en determinats llocs orgànics, 
que seran fixades pel ministre de Defensa, que també 
establirà els requisits i les condicions per al canvi 
d’especialitat.



Suplement núm. 7 Divendres 14 desembre 2007 1049

Article 42. Capacitats professionals.

1. La capacitat professional específica dels membres 
de les Forces Armades per a exercir les competències 
corresponents a cada lloc orgànic serà determinada per 
les comeses del seu cos, per les facultats de la seua escala 
i especialitats i per la seua ocupació.

La dita capacitat habilita, d’acord amb els títols mili-
tars, acadèmics i professionals que es posseïsquen, als 
quals s’integren o adscriuen en cada cos i escala per a 
l’exercici de les seues competències i l’exercici de les 
seues comeses en totes aquelles destinacions o llocs que 
puguen ocupar, sense que siga necessari cap altre requi-
sit de col·legiació professional.

2. A més de la seua capacitat professional, els mili-
tars integrats en els cossos específics dels exèrcits tenen 
en tot cas la necessària per a exercir les comeses no atri-
buïdes particularment a un cos concret dins del seu exèr-
cit i per a prestar els servicis i les guàrdies que garantis-
quen el funcionament i la seguretat de les unitats, centres 
i organismes.

3. Tots els militars realitzaran els servicis, les guàr-
dies i les comissions que, en la seua categoria i ocupació, 
puguen correspondre’ls en la seua unitat, centre o orga-
nisme, unitat superior de la seua cadena orgànica o, si és 
el cas, d’una altra en el seu entorn geogràfic, sempre que 
no hi haja cap limitació legal o reglamentària.

TÍTOL IV

Ensenyança

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 43. Ensenyança en les Forces Armades.

1. La finalitat de l’ensenyança en les Forces Armades 
és proporcionar als seus membres la formació requerida 
per a l’exercici professional en els diferents cossos, esca-
les i especialitats, a fi d’atendre les necessitats derivades 
de l’organització i preparació de les unitats i del seu lloc 
en les operacions.

Comprén la formació integral, la capacitació especí-
fica del militar en el seu àmbit professional, la seua for-
mació continuada i la permanent actualització dels seus 
coneixements, encaminades al correcte exercici de les 
seues comeses i a l’adequat exercici de les seues funcions 
i facultats.

L’ensenyança en les Forces Armades està integrada en 
el sistema educatiu general i, en conseqüència, s’inspira 
en els principis i s’orienta a la consecució dels fins del dit 
sistema establits en l’ordenament jurídic, amb les adapta-
cions adequades a la condició militar.

2. L’ensenyança en les Forces Armades comprén 
l’ensenyança de formació, l’ensenyança de perfecciona-
ment i la d’alts estudis de la defensa nacional.

3. Amb l’objecte de millorar la qualitat de 
l’ensenyança per mitjà de la seua validació respecte a les 
seues finalitats, estarà sotmesa a un procés continuat 
d’avaluació pels procediments que reglamentàriament es 
determinen, que atendran els criteris definits en el sis-
tema educatiu general.

Article 44. Ensenyança de formació d’oficials.

1. La formació d’oficials dels cossos generals i 
d’Infanteria de Marina té com a finalitat la preparació per 
a l’exercici professional i la capacitació per a la incorpora-

ció a les seues respectives escales. Comprén, d’una 
banda, la formació militar general i específica i, d’una 
altra, la corresponent a un títol de grau universitari del 
sistema educatiu general.

També comprén la formació per a l’adquisició de les 
especialitats fonamentals que siguen necessàries per a 
exercir les diferents comeses de cada cos.

2. L’ensenyança per a l’accés als cossos d’Intendència 
i d’enginyers de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit 
de l’Aire i als cossos comuns de les Forces Armades pro-
porcionarà la formació militar general i específica i com-
pletarà la formació tècnica acreditada amb els títols exi-
gits per a l’ingrés.

Article 45. Ensenyança de formació de suboficials.

1. La formació de suboficials té com a finalitat la pre-
paració i capacitació per a l’exercici professional i 
l’obtenció de les especialitats fonamentals que siguen 
necessàries. Comprendrà la formació militar general i 
específica i la formació tècnica corresponent a un títol de 
formació professional de grau superior.

2. L’ensenyança per a l’accés al cos de músiques 
militars proporcionarà la formació militar general i espe-
cífica i completarà la formació tècnica acreditada en fun-
ció dels requisits exigits per a l’ingrés.

Article 46. Ensenyança de formació de militars de com-
plement.

La formació dels militars de complement té com a 
finalitat la preparació i capacitació per a l’exercici profes-
sional per a l’adscripció a les escales d’oficials correspo-
nents. Comprendrà la formació militar general i específica 
i la formació tècnica que siguen necessàries. Quan la for-
mació siga homologable en el sistema educatiu general 
se’ls han de proporcionar les titulacions corresponents.

Article 47. Ensenyança de formació de tropa i marineria.

1. La formació dels militars de tropa i marineria té 
com a finalitat capacitar-los militarment i tècnicament per 
a exercir les comeses i exercir les facultats de l’escala i, si 
és el cas, especialitat fonamental en què s’integren.

2. Amb esta formació, s’iniciarà la preparació enca-
minada per tal que els militars de tropa i marineria obtin-
guen el títol de tècnic de formació professional de grau 
mitjà, o el que corresponga en el cas de les especialitats 
de música, integrant de manera progressiva tant ensen-
yances teòriques com l’experiència durant l’exercici de la 
professió.

Article 48. Ensenyança de perfeccionament.

L’ensenyança de perfeccionament té com a finalitats la 
de preparar el militar professional per a l’obtenció 
d’especialitats, tant les que complementen la formació 
inicial rebuda com les que permeten adaptar o reorientar 
la seua carrera, i la d’actualitzar o ampliar els coneixe-
ments per a l’exercici de les seues comeses i inclourà 
títols del sistema educatiu general i específics militars. Hi 
haurà una oferta de formació continuada que inclourà els 
processos de preparació professional progressiva.

Article 49. Alts estudis de la defensa nacional.

1. Són alts estudis de la defensa nacional els que es 
relacionen amb la pau, la seguretat i la defensa i la política 
militar, orientats tant als professionals de les Forces 
Armades com a altres àmbits de les administracions 
públiques i de la societat.
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2. També tindran eixe caràcter els cursos específics 
militars que reglamentàriament es determinen.

CAPÍTOL II

Estructura

Article 50. Centres docents militars de formació.

1. L’ensenyança de formació dels oficials s’impartirà 
en l’Acadèmia General Militar, l’Escola Naval Militar, 
l’Acadèmia General de l’Aire i en les altres acadèmies mili-
tars que determine el Govern, a proposta del ministre de 
Defensa. Els dits centres seran responsables de 
l’ensenyança de formació militar general i específica i de 
la formació tècnica que corresponga.

2. L’ensenyança de formació dels suboficials 
s’impartirà en l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials, 
l’Escola de Suboficials de l’Armada, l’Acadèmia Bàsica de 
l’Aire i en les altres acadèmies militars que es determinen 
per orde del ministre de Defensa, que també establirà els 
centres de formació dels militars de tropa i marineria.

3. La formació d’especialitats fonamentals, així com 
la dels militars de complement, s’impartirà en els centres 
docents militars previstos en els apartats anteriors i en 
aquells altres específics que es determinen per orde del 
ministre de Defensa.

4. Els centres docents militars de formació seran 
responsables de l’enquadrament dels alumnes i de dirigir 
i gestionar el seu règim de vida.

Article 51. Sistema de centres universitaris de la defensa.

1. Amb la finalitat d’impartir les ensenyances de les 
titulacions universitàries de grau a què fa referència 
l’article 44.1, el Ministeri de Defensa promourà la creació 
d’un sistema de centres universitaris de la defensa i 
l’adscripció d’estos a una o diverses universitats públi-
ques, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’Universitats. Correspondrà al 
Ministeri de Defensa la titularitat dels dits centres que 
s’exercirà a través de la Subsecretaria de Defensa. 
S’ubicaran en els corresponents centres docents militars 
de formació d’oficials.

2. Els centres universitaris de la defensa, adscrits a 
universitats públiques, es regiran per la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, per esta llei, 
per la normativa aplicable a cada universitat i pels corres-
ponents convenis d’adscripció que tindran en compte les 
peculiaritats de la carrera militar.

3. Els títols de grau universitari que s’han d’obtindre 
seran els que s’acorden en el marc del conveni d’adscripció 
corresponent en funció de les necessitats de la defensa 
nacional i les exigències de l’exercici professional en les 
Forces Armades.

4. En el sistema de centres universitaris de la defensa 
es podran impartir estudis conduents a l’obtenció de títols 
oficials de postgrau, tant de màster com de doctor, i es 
definiran i desenrotllaran línies d’investigació considera-
des d’interés en l’àmbit de les Forces Armades i de la pau, 
la seguretat i la defensa, col·laborant amb altres entitats i 
organismes públics d’ensenyança i investigació.

5. Els centres universitaris de la defensa comptaran 
amb pressupost propi finançat a càrrec del pressupost del 
Ministeri de Defensa.

Article 52. Centres d’alts estudis de la defensa nacional.

Les ensenyances a què es referix l’article 49.1 seran 
impartides pel Centre Superior d’Estudis de la Defensa 
Nacional (CESEDEN), que també durà a terme tasques 
d’investigació i de foment i difusió de la cultura de defensa. 

L’Escola Superior de les Forces Armades (ESFAS) impartirà 
els cursos d’actualització per a l’exercici de les comeses 
d’oficial general i per a l’obtenció del diploma d’estat 
major. Ambdós centres impartiran estudis conduents a 
l’obtenció de títols de postgrau i específics militars.

Tindran l’estructura orgànica, dependència i compe-
tències que es determinen reglamentàriament. Per a 
l’exercici de les seues comeses i, especialment, per a 
impartir els estudis conduents a l’obtenció de títols de 
postgrau, establiran col·laboracions amb les universitats 
públiques, els centres universitaris de la defensa i altres 
corporacions públiques i privades, per mitjà dels conve-
nis pertinents.

Article 53. Centres docents militars de perfecciona-
ment.

Per orde del ministre de Defensa es determinaran els 
centres docents militars de perfeccionament que imparti-
ran les ensenyances necessàries per a l’obtenció 
d’especialitats i ampliar o actualitzar coneixements, entre 
els quals podran estar les acadèmies militars i els altres 
centres docents militars de formació.

Els centres docents militars de perfeccionament 
podran impartir estudis conduents a l’obtenció de títols 
de postgrau i altres del sistema educatiu general, així com 
de títols específics militars, establint, si és el cas, les 
col·laboracions a què es referix l’article 55.

Article 54. Règim dels centres docents militars.

1. Les normes generals que regulen l’organització i 
funcions, el règim interior i la programació dels centres 
docents militars seran establides per orde del ministre de 
Defensa.

2. El comandament, la direcció i el govern dels cen-
tres docents militars l’exercix el director, que és la màxima 
autoritat del centre, té la representació d’este i informa o 
efectua la proposta de designació de professors. Al direc-
tor, que serà militar de carrera, li corresponen les compe-
tències de caràcter general, militar i disciplinari assigna-
des als caps d’unitat, centre o organisme.

3. En el règim interior dels centres docents militars 
es determinaran els òrgans unipersonals i els òrgans 
col·legiats amb facultats d’assessorament, tant de la seua 
estructura docent com de l’administrativa, i les comeses 
que els corresponguen.

Article 55. Col·laboració amb institucions i centres edu-
catius.

1. El Ministeri de Defensa promourà la col·laboració 
amb universitats, centres de formació professional i insti-
tucions educatives, civils i militars, nacionals o estrange-
res, per a impartir determinades ensenyances o cursos i 
per a desenrotllar programes d’investigació, a través de 
concerts o un altre tipus d’acords.

2. Igualment, el Ministeri de Defensa promourà la 
col·laboració de l’Administració general de l’Estat, de les 
institucions autonòmiques i locals i de les entitats cultu-
rals, socials i empresarials amb els centres docents mili-
tars.

3. El Ministeri de Defensa sol·licitarà al Ministeri 
d’Educació i Ciència l’autorització perquè en els centres 
docents militars s’impartisquen ensenyances conduents a 
l’obtenció de títols oficials del sistema educatiu general, 
que no siguen de grau universitari. En la concessió de la 
dita autorització s’especificarà a quins centres públics de 
l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació i Ciència queda-
ran adscrits, als efectes esmentats.

Així mateix, en estos casos, el Ministeri de Defensa 
podrà sol·licitar l’homologació dels seus centres docents 
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per a proporcionar títols o el seu reconeixement per a 
impartir ensenyances convalidables a l’administració 
pública competent, de conformitat amb el que preveu la 
normativa vigent.

CAPÍTOL III

Accés

Article 56. Requisits generals per a l’ingrés en els cen-
tres docents militars de formació.

1. L’ingrés en els centres docents militars de forma-
ció s’efectuarà per mitjà de convocatòria pública a través 
dels sistemes de concurs, oposició o concurs-oposició 
lliures, en els quals es garantisquen, en tot cas, els princi-
pis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com 
els altres principis rectors per a l’accés a l’ocupació 
pública.

2. Els òrgans de selecció no podran proposar l’ingrés 
en els centres docents militars de formació d’un nombre 
superior al de places convocades. No obstant això, quan 
es produïsquen renúncies dels aspirants seleccionats 
abans del seu ingrés, l’òrgan convocant podrà requerir de 
l’òrgan de selecció una relació complementària dels aspi-
rants que seguisquen els proposats per al possible nome-
nament com a alumnes. Arribada la data d’ingrés en els 
centres docents militars de formació s’extingix qualsevol 
altre dret derivat del procés selectiu.

3. Per a optar a l’ingrés en els centres docents mili-
tars de formació serà necessari posseir la nacionalitat 
espanyola; no estar privat dels drets civils; no tindre ante-
cedents penals; no trobar-se processat o imputat en algun 
procediment judicial per delicte dolós; no haver sigut 
separat per mitjà d’expedient disciplinari del servici de 
qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se 
inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exercici de funcions 
públiques i tindre complits díhuit anys.

A les proves es podran presentar també els qui l’any 
de la convocatòria hagen de complir díhuit anys d’edat, 
encara que el seu accés o l’adscripció a una escala que-
darà supeditat a arribar a la dita edat.

Reglamentàriament s’establiran els límits d’edat que 
no es poden superar i la titulació que cal posseir o estar 
en condicions d’obtindre en el termini que s’assenyale en 
la convocatòria.

4. El que disposa l’apartat anterior es considera sense 
perjuí del que establixen per a l’accés d’estrangers  esta 
Llei i la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i Marineria.

5. En els processos de selecció, les proves a superar 
seran adequades al nivell i a les característiques de 
l’ensenyança que es va a cursar o, si és el cas, a l’exercici 
de les comeses professionals corresponents.

També serviran per a verificar les aptituds psicofísi-
ques necessàries per a cursar els respectius plans 
d’estudis. Les aptituds físiques en els processos de canvi 
d’escala es podran acreditar per mitjà de les certificacions 
referides a les proves periòdiques que realitzen els mili-
tars professionals, de la manera que reglamentàriament 
es determine.

6. En els processos de selecció no podran haver-hi 
més diferències per raó de gènere que les derivades de 
les distintes condicions físiques que, si és el cas, puguen 
considerar-se en el quadre de condicions exigibles per a 
l’ingrés.

Reglamentàriament es determinarà la manera en què 
les aspirants realitzaran les proves si estan condicionades 
per embaràs, part o postpart assegurant, en tot cas, la 
seua protecció.

7. En els barems que s’establisquen en els sistemes 
de concurs i concurs-oposició es valorarà el temps servit 
en les Forces Armades.

Article 57. Requisits específics per a l’ingrés en els cen-
tres docents militars de formació per a l’accés a les 
escales d’oficials.

1. Per a ingressar en els centres docents militars de 
formació a fi d’accedir a les escales d’oficials dels cossos 
generals i d’Infanteria de Marina i el corresponent accés 
als centres universitaris de la defensa serà necessari, a 
més dels requisits generals de l’article anterior, els exigits 
per a l’ensenyança universitària.

També es podrà ingressar en les quotes de places que 
es determinen, amb les titulacions de grau universitari 
que s’establisquen tenint en compte les exigències tècni-
ques i professionals del cos i especialitat fonamental a 
què s’haja d’accedir.

2. Per a l’ingrés en els centres docents militars de 
formació a fi d’accedir a les diferents escales d’oficials 
dels cossos d’intendència i enginyers de l’Exèrcit de 
Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire i dels cossos 
comuns de les Forces Armades s’exigiran títols del sis-
tema educatiu general, tenint en compte les comeses i 
facultats del cos i l’escala a què s’haja d’accedir, així com 
qualsevol altre diploma o títol del dit sistema que regla-
mentàriament es determine considerat necessari per a 
l’exercici professional.

Article 58. Requisits específics per a l’ingrés en els cen-
tres docents militars de formació per a l’accés a les 
escales de suboficials.

1. Per a ingressar en els centres docents militars de 
formació per a l’accés a les escales de suboficials dels 
cossos generals i d’Infanteria de Marina s’exigiran les 
condicions requerides en el sistema educatiu general per 
a accedir als centres d’ensenyança en què s’obté el títol 
de tècnic superior.

També es podrà ingressar en les quotes de places que 
es determinen, amb les titulacions de formació professio-
nal que reglamentàriament s’establisquen en funció de 
les exigències tècniques i professionals de l’escala a què 
s’haja d’accedir.

2. Per a ingressar en el centre docent militar per a 
l’accés a l’escala de suboficials del cos de músiques 
militars s’exigirà la formació, que es determine regla-
mentàriament, necessària per a l’exercici de les seues 
comeses.

Article 59. Accés a les escales d’oficials i suboficials.

Superats els plans d’estudis i, si és el cas, les proves 
que es determinen reglamentàriament i complits els 
requisits de titulació de grau universitari en el cas dels 
oficials i en els suboficials de formació professional de 
grau superior, o els que corresponguen en el cas del cos 
de músiques militars, s’accedirà a l’escala corresponent, 
sense que es puga superar el nombre de places d’accés 
establit en la provisió de l’any d’ingrés.

Article 60. Accés a militar de complement.

Les places existents per a l’accés a militar de comple-
ment s’anunciaran per mitjà de convocatòria pública i 
seran cobertes pels sistemes de selecció establits en 
l’article 56 amb els requisits de títols de grau universitari 
que reglamentàriament es determinen per a adequar-se a 
les característiques de l’ensenyança que s’haja de cursar i 
a l’exercici de les comeses professionals corresponents.

Article 61. Accés a militar de tropa i marineria.

Les places existents per a l’accés a militar de tropa i 
marineria seran cobertes, amb paràmetres objectius de 
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selecció, en un procés continu de la manera que es deter-
mine reglamentàriament per a mantindre l’objectiu 
d’efectius establit. Les proves selectives es podran realit-
zar de manera individualitzada o col·lectiva.

Article 62. Canvi d’escala.

1. El Ministeri de Defensa impulsarà i facilitarà els 
processos de promoció que permeten el canvi d’escala i, 
si és el cas, de cos, dels militars professionals que reunis-
quen els requisits exigits. En eixos processos es valoraran 
els mèrits, incloent-hi el temps de servicis, es reservaran 
places d’ingrés i, si és el cas, es donaran facilitats per a 
l’obtenció de titulacions del sistema educatiu general.

2. Per a l’ingrés en els centres docents militars de 
formació per a l’accés a les escales d’oficials dels cossos 
generals i d’infanteria de marina es reservarà un percen-
tatge de les places als suboficials i als militars de tropa i 
marineria del respectiu exèrcit, que serà establit pel Con-
sell de Ministres en la programació plurianual de provisió 
de places a què es referix l’article 18.

A fi de possibilitar la promoció de suboficials del cos 
de músiques militars en el seu accés a l’escala d’oficials, 
en les especialitats de «direcció» o d’«instrumentista», es 
reservaran places d’ingrés i es donaran facilitats per a 
l’obtenció de les titulacions necessàries.

Per a la promoció dels militars de tropa i marineria a 
les escales de suboficials, se’ls aplicarà la reserva de pla-
ces prevista en la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i 
Marineria.

3. Reglamentàriament es determinaran les ocupa-
cions, els límits d’edat, els mèrits a valorar, processos de 
selecció i la resta de requisits i condicions per al canvi 
d’escala i, si és el cas, de cos.

4. La incorporació a escales del mateix nivell de dife-
rents cossos es farà conservant l’ocupació i el temps de 
servicis complit en l’escala d’origen, establint-se regla-
mentàriament els procediments per a determinar l’orde 
d’escalafó en la nova escala.

5. Per a l’ingrés en els centres docents militars de 
formació per a l’accés a les escales d’oficials amb exigèn-
cia de titulació, segons el que preveu el segon paràgraf de 
l’apartat 1 i en l’apartat 2 de l’article 57, podrà reservar-se 
un percentatge de les places als militars de complement 
que estiguen adscrits a les dites escales d’oficials i es 
valorarà el temps de servicis.

Article 63. Alumnes dels cursos de perfeccionament i 
d’alts estudis de la defensa nacional.

La selecció dels alumnes per a assistir als cursos a què 
es referixen els articles 48 i 49 es farà per mitjà dels siste-
mes de concurs o concurs-oposició o per mitjà 
d’avaluacions com les establides en l’article 92.2. També 
es podran designar assistents de manera directa, atenent 
a les necessitats de l’organització i tenint en compte les 
qualificacions del personal. Per a accedir a cursos que es 
corresponguen amb titulacions oficials del sistema edu-
catiu general, s’hauran de complir els requisits establits 
en la normativa vigent.

CAPÍTOL IV

Plans d’estudis

Article 64. Ensenyança de formació.

1. L’ensenyança de formació per a la incorporació o 
adscripció a les diferents escales comprendrà els plans 
d’estudis de formació militar general i específica i, si és el 
cas, tècnica i els plans d’estudis de les corresponents titu-
lacions del sistema educatiu general. Els plans d’estudis, 

en els seus respectius àmbits, s’ajustaran als criteris 
següents:

a) Proporcionar la capacitació i especialització reque-
rides per a la incorporació a cada cos i escala.

b) Facilitar l’obtenció de títols del sistema educatiu 
general.

c) Garantir la completa formació humana i el ple 
desenrotllament de la personalitat.

d) Fomentar els principis i valors constitucionals, 
que preveuen la pluralitat cultural d’Espanya.

e) Assegurar el coneixement de les missions de les 
Forces Armades definides en la Constitució i en la Llei 
Orgànica de la Defensa Nacional.

f) Promoure els valors i les regles de comportament 
del militar.

g) Desenrotllar en l’alumne capacitats per a assu-
mir el procés del coneixement i adaptar-se a la seua evo-
lució.

2. Els criteris de l’apartat anterior s’adaptaran als 
distints nivells d’ensenyança per a l’accés o adscripció a 
escales d’oficials, escales de suboficials i escales de tropa 
o marineria.

Anualment el subsecretari de Defensa aprovarà per a 
cada centre el calendari d’activitats que integre les ensen-
yances corresponents als títols que s’impartisquen i a la 
formació militar i facilite la coordinació en la seua exe-
cució.

3. L’ensenyança de formació dels estrangers, a més 
del que assenyala l’apartat 1, tindrà com una de les seues 
finalitats la de transmetre els coneixements essencials 
sobre la Constitució, història i cultura d’Espanya.

Article 65. Aprovació dels plans d’estudis.

1. Els plans d’estudis de la formació militar general i 
específica i, si és el cas, tècnica s’ajustaran a la definició 
de capacitats i disseny de perfils per a l’exercici professio-
nal establits tenint en compte el que preveu l’article 
12.1.e). El ministre de Defensa determinarà les directrius 
generals dels dits plans i aprovarà els corresponents a 
l’ensenyança de formació per a l’accés a les escales 
d’oficials, suboficials i tropa i marineria o per a l’adscripció 
a les escales dels militars de complement.

2. Els plans d’estudis per a l’obtenció de títols ofi-
cials universitaris i de formació professional s’aprovaran i 
implantaran d’acord amb la normativa específica del sis-
tema educatiu general.

3. La duració de la formació en els distints processos 
serà conseqüència de la integració dels plans d’estudis de 
formació militar amb els corresponents a les titulacions 
de grau universitari, en el cas dels oficials, i de formació 
professional, en els suboficials, que calga obtindre. En els 
casos d’ingrés amb titulació prèvia o per a canviar 
d’escala la duració dels períodes de formació s’adaptarà a 
les diverses procedències i tenint en compte les titula-
cions o convalidacions que s’apliquen.

Article 66. Titulacions i convalidacions.

1. Es podran efectuar convalidacions entre les assig-
natures o grup d’estes cursades en el sistema educatiu 
general o en l’ensenyança en les Forces Armades i aque-
lles que siguen semblants en crèdits i contingut.

2. Als militars professionals els seran expedits els 
títols del sistema educatiu general que hagen obtingut i 
aquells diplomes o certificats que acrediten els cursos 
superats i les activitats exercides, les qualificacions pro-
fessionals i les especialitats adquirides.

3. Els títols del sistema educatiu general seran de 
plena aplicació en tots els àmbits. Els altres diplomes i 
certificacions podran ser convalidats i homologats amb 
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títols oficials del sistema educatiu general mitjançant un 
acord entre el Ministeri de Defensa i el Ministeri 
d’Educació i Ciència o altres administracions públiques 
que tinguen atribuïda competència en la matèria.

CAPÍTOL V

Règim de l’alumnat i del professorat

Article 67. Condició d’alumne de l’ensenyança de for-
mació.

Una vegada feta la seua presentació, els qui ingressen 
en els centres docents militars de formació firmaran un 
document d’incorporació a les Forces Armades, segons el 
model aprovat pel ministre de Defensa, excepte aquells 
que ja hi pertanguen, i seran nomenats alumnes. A partir 
del dit moment tindran condició militar, sense quedar 
vinculats per una relació de servicis professionals, i esta-
ran subjectes al règim de drets i deures dels membres de 
les Forces Armades i a les lleis penals i disciplinàries mili-
tars.

Article 68. Règim dels alumnes de l’ensenyança de for-
mació.

1. Els alumnes estan subjectes al règim dels centres 
docents militars de formació en què cursen els seus estu-
dis. El dit règim s’establirà d’acord amb el que definix 
este capítol.

El règim dels alumnes en els centres universitaris de 
la defensa serà l’establit en els corresponents convenis 
d’adscripció sense perjuí, en tot cas, de la seua condició 
militar.

2.  Als alumnes en l’ensenyança de formació se’ls 
podrà concedir amb caràcter eventual i als efectes acadè-
mics, de pràctiques i retributius que es determinen regla-
mentàriament, les ocupacions d’alferes, sergent i soldat, 
amb les denominacions específiques que s’establisquen 
en les normes de règim interior dels centres docents mili-
tars de formació.

3. Els alumnes que prèviament tinguen una ocupa-
ció militar conservaran els drets administratius inherents 
a este, si bé estaran sotmesos al mateix règim que la resta 
dels alumnes. Quan ingressen en els centres docents mili-
tars de formació romandran o passaran a la situació de 
servici actiu.

Una vegada que accedisquen a la nova escala, causa-
ran baixa en la d’origen, amb la consegüent pèrdua de 
l’ocupació que tinguen en l’escala anterior, sense perjuí 
del que preveu l’article 62 per al canvi d’escala, però man-
tenint els drets derivats del temps de servicis que tinguen 
complit.

Article 69. Règim interior dels centres docents militars.

1. La regulació del règim interior dels centres docents 
militars de formació tindrà com a objectiu facilitar el des-
enrotllament dels plans d’estudis de tal manera que estos 
s’ajusten als criteris assenyalats en el capítol anterior, 
tenint en compte que s’han de compatibilitzar les exigèn-
cies de la formació militar i la progressiva adaptació de 
l’alumne al medi militar, amb les requerides per a 
l’obtenció de titulacions del sistema educatiu general.

2. Les infraccions de caràcter acadèmic en 
l’ensenyança de formació no estan incloses en el règim 
disciplinari militar i seran sancionades d’acord amb el que 
es determine en el règim interior dels centres docents en 
què cursen estudis.

3. Les normes generals de règim interior dels cen-
tres docents militars seran aprovades pel ministre de 
Defensa.

Article 70. Règim d’avaluacions i qualificacions.

1. En el procés de formació es verificaran, amb crite-
ris objectius, els coneixements adquirits pels alumnes, el 
desenrotllament de la seua formació i el seu rendiment, i 
s’efectuaran les corresponents avaluacions i qualifica-
cions amb criteris semblants.

Les avaluacions i qualificacions servixen de base per a 
orientar els alumnes sobre el seu rendiment escolar i apti-
tud per al servici, valorar la seua capacitat i determinar si 
superen les proves previstes en els plans d’estudis.

2. Eixes qualificacions serviran per a establir l’orde 
relatiu per a la incorporació o adscripció a l’escalafó 
corresponent. Reglamentàriament es determinaran els 
sistemes, basats en criteris objectius, per a integrar en 
una única classificació final als que de diverses procedèn-
cies s’incorporen o adscriguen a una escala en la primera 
ocupació.

Article 71. Pèrdua de la condició d’alumne.

1. Els alumnes de l’ensenyança de formació podran 
causar baixa a petició pròpia en el centre docent militar 
corresponent. En este cas, el ministre de Defensa determi-
narà els supòsits en què s’haja de rescabalar econòmica-
ment l’Estat i establirà les quantitats tenint en compte el 
cost de la formació rebuda, sempre que esta siga superior 
a dos anys.

2. També es podrà acordar la baixa d’un alumne per 
algun dels motius següents:

a) Insuficiència de condicions psicofísiques.
b) No superar, dins dels terminis establits, les proves 

previstes en els plans d’estudis.
c) Carència de les qualitats en relació amb els princi-

pis constitucionals i les regles de comportament del mili-
tar a què es referix l’article 64.1.d) i f) acreditada en expe-
dient personal extraordinari, mitjançant una resolució 
motivada i amb audiència prèvia de l’interessat.

d) Imposició de sanció disciplinària per falta greu 
d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 8/1998,
de 2 de desembre, de Règim Disciplinari de les Forces 
Armades.

e) Sentència ferma condemnatòria per delicte 
dolós.

f) Pèrdua de la nacionalitat espanyola o, en el supò-
sit d’estrangers, la d’origen sense adquirir l’espanyola o 
una altra de les que permeten l’accés a la condició de mili-
tar de complement o de militar de tropa i marineria.

g) Incompliment, en contra d’allò que haja declarat 
l’interessat, de les condicions de l’article 56 per a optar a 
la convocatòria per a l’ingrés en el corresponent centre 
docent militar de formació.

3. El ministre de Defensa determinarà el quadre de 
condicions psicofísiques i els terminis per a superar els 
plans d’estudis de la formació militar general i específica 
i per a obtindre les titulacions per a l’accés a les diferents 
escales. Els dits terminis es podran establir per a la supe-
ració de cada curs acadèmic i de tot el procés de for-
mació.

4. La resolució de l’expedient disciplinari que acorde 
la baixa pel motiu expressat en l’apartat 2.d) podrà ser 
objecte del recurs contenciós disciplinari militar, regulat 
en la Llei Orgànica 8/1998, de 2 de desembre, de Règim 
Disciplinari de les Forces Armades, davant del Tribunal 
Militar Central. En els altres supòsits de l’apartat 2 caldrà 
ajustar-se al que disposa l’article 141.

5. En causar baixa els alumnes perdran la seua con-
dició militar, llevat que la tinguen abans de ser nomenats 
alumnes, i l’ocupació militar que hagen pogut aconseguir 
amb caràcter eventual i es resoldrà el compromís inicial 
de qui l’haja firmat. La baixa en els centres docents mili-
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tars, dels qui hagen accedit de conformitat amb l’article 
57.1, comportarà la baixa en el centre universitari de la 
defensa corresponent.

Article 72. Règim dels alumnes de cursos de perfeccio-
nament i d’alts estudis de la defensa nacional.

Els militars professionals alumnes de cursos de per-
feccionament i d’alts estudis de la defensa nacional, 
durant la seua assistència a estos, estaran en situació de 
servici actiu. La convocatòria del curs regularà si conser-
ven o causen baixa en la destinació d’origen, d’acord amb 
les normes generals de provisió de destinacions.

A les dones se’ls facilitaran, d’acord amb el que 
s’establisca reglamentàriament, noves oportunitats 
d’assistir als esmentats cursos quan per situacions 
d’embaràs, part o postpart no puguen concórrer a la con-
vocatòria.

Article 73. Professorat en l’estructura docent del Minis-
teri de Defensa.

1. La formació militar general i específica en els cen-
tres docents militars de formació d’oficials la impartirà el 
professorat militar que també exercirà tasques de tutoria 
i suport en col·laboració amb els centres universitaris de 
la defensa.

2. En els centres universitaris de la defensa, 
l’ensenyança de grau universitari la impartirà els profes-
sors que compten amb la capacitació adequada, de con-
formitat amb la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats i els corresponents convenis d’adscripció.

3. En els altres centres docents militars en els qua-
dres de professors estarà integrat el personal de les For-
ces Armades que hi estiga destinat. Podran ser professors 
els militars professionals de qualsevol escala, que com-
plisquen els requisits i tinguen la titulació requerides i, si 
és el cas, el personal civil degudament titulat i acreditat.

4. Per a exercir com a professor, és necessari el reco-
neixement de la seua competència, basada en la titulació, 
preparació, experiència professional i aptitud pedagò-
gica.

5. El ministre de Defensa fixarà els requisits generals 
del professorat dels centres docents militars, els especí-
fics de cada àrea de coneixement i les condicions del seu 
exercici. En el cas dels centres que impartisquen ensen-
yances conduents a l’obtenció de títols del sistema educa-
tiu general, es tindran en compte les exigències d’este 
sistema.

TÍTOL V

Carrera militar

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 74. Carrera militar.

1. La carrera militar dels membres de les Forces 
Armades queda definida per l’ocupació de diferents desti-
nacions, l’ascens a les successives ocupacions i la progre-
ssiva capacitació per a llocs de major responsabilitat, 
combinant preparació i experiència professional en 
l’exercici de les comeses del seu cos i en l’exercici de les 
facultats de la seua escala i, si és el cas, de les especiali-
tats que haja adquirit.

2. La trajectòria professional dels militars de com-
plement s’ajustarà al compromís que tinguen adquirit i a 
l’exercici de les comeses del cos a què estiguen adscrits.

Article 75. Desenrotllament de la carrera.

1. Per a respondre a les exigències de l’organització 
militar en les dos primeres ocupacions de cada escala els 
militars professionals ocuparan preferentment llocs ope-
ratius corresponents a l’especialitat fonamental adquirida 
en l’accés a l’escala.

A partir de determinades ocupacions reorientaran el 
seu perfil professional per al compliment de tasques en 
distints camps d’activitat o l’adaptaran per a perfeccionar-
se dins dels que van exercir, adquirint, si és el cas, una 
nova especialitat.

L’articulació de les noves especialitats amb les d’origen 
donarà lloc al fet que es desenrotllen trajectòries diferen-
ciades per a ocupar distintes destinacions en funció dels 
requeriments d’estes, podent aconseguir-se les màximes 
ocupacions de cada escala.

2. Serà requisit per a l’ascens a l’ocupació de 
tinent coronel en les escales d’oficials dels cossos 
generals i d’Infanteria de Marina l’obtenció de les titula-
cions, que es determinen per orde del ministre de 
Defensa, per a exercir, amb una major especialització, 
tasques en els àmbits d’estat major, operacions, recur-
sos humans, intel·ligència, relacions internacionals, 
logística, comunicació social i tots els que siguen 
necessaris per al comandament, la direcció i la gestió 
de les Forces Armades.

3. Per a l’ascens a tinent coronel en els altres cossos 
serà requisit obtindre les titulacions que es determinen 
per orde del ministre de Defensa per a una major especia-
lització en els camps d’activitat corresponents.

En el cas dels cossos d’intendència es potenciarà la 
seua capacitat en l’execució de comeses relatives a 
l’activitat financera, pressupostària i de contractació en 
els òrgans superiors del Ministeri de Defensa i de les For-
ces Armades, així com en tot el que té relació amb la 
logística de gestió.

En els cossos d’enginyers eixa major especialització 
estarà orientada a establir especificacions de disseny, 
desenrotllament i fabricació de sistemes d’armes, en la 
direcció de programes d’investigació i desenrotllament i a 
assegurar-ne el control de qualitat, especialment en els 
òrgans d’adquisició, o si és el cas, tot el que té relació  
amb el planejament i desenrotllament de les polítiques 
d’infraestructures i medi ambiental, així com la seua 
supervisió i direcció.

4. Els membres de les escales de suboficials dels 
cossos generals i d’Infanteria de Marina hauran d’obtindre 
les especialitats necessàries per a estar en condicions 
d’exercir, a partir de l’ocupació de brigada, funcions logís-
tiques i administratives.

5. La carrera militar dels membres de les escales 
de tropa i marineria, segons el que disposa la Llei 
8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i Marineria, començarà 
amb un compromís inicial, renovable fins a completar 
un màxim de sis anys, durant el qual s’ocuparan els 
llocs corresponents a l’especialitat adquirida en l’accés. 
Posteriorment, podran subscriure un compromís de 
llarga duració, des del qual es podrà accedir a una rela-
ció de servicis de caràcter permanent amb l’adquisició 
de la condició de militar de carrera. A partir dels 45 anys 
d’edat, els qui tinguen esta condició, orientaran la seua 
trajectòria, preferentment i d’acord amb les necessitats 
dels exèrcits, a l’exercici de funcions logístiques i admi-
nistratives.
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CAPÍTOL II

Condició i compromisos dels militars professionals

Article 76. Adquisició de la condició de militar de 
carrera.

1. La condició de militar de carrera s’adquirix a 
l’incorporar-se a una escala d’oficials o de suboficials amb 
l’obtenció de la primera ocupació militar, una vegada 
superat el pla d’estudis corresponent i obtinguda la titula-
ció exigida.

2. La primera ocupació militar de cada escala 
d’oficials o de suboficials serà conferit pel rei i referendat 
pel ministre de Defensa.

3. També adquirixen la condició de militar de carrera 
els militars de tropa i marineria quan, segons el que pre-
veu la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i Marineria, acce-
disquen a una relació de servicis de caràcter permanent.

Article 77. Adquisició de la condició i els compromisos 
dels militars de complement.

1. La condició de militar de complement s’adquirix a 
l’adscriure’s a una escala i cos per mitjà de la superació 
del pla d’estudis corresponent i firmat el compromís ini-
cial, amb l’ocupació de tinent conferit pel ministre de 
Defensa. El compromís tindrà una duració, a comptar del 
seu nomenament com a alumne, de tres anys o de huit 
anys segons s’establisca en la corresponent convocatòria 
en funció de la formació que es reba i de les comeses dels 
cossos a què s’adscriguen.

2. La renovació del compromís dels militars de com-
plement només podrà fer-se fins a un màxim de huit anys 
de servici. Per a la firma del nou compromís serà precep-
tiu haver sigut avaluat prèviament i declarat idoni. Regla-
mentàriament s’establiran les condicions, els requisits i 
procediments per a les renovacions de compromís.

3. Als que hagen ingressat en un centre docent mili-
tar per a l’accés a militar de carrera i complisquen durant 
el desenrotllament del pla d’estudis el seu compromís, 
se’ls concedirà una ampliació, que finalitzarà amb la cul-
minació del dit pla o amb la baixa com a alumne.

4. Els qui formen part d’unitats militars als quals 
se’ls assignen missions fora del territori nacional, per un 
període igual o superior a tres mesos, podran ampliar el 
seu compromís fins a quinze dies després que concloga la 
missió, si així ho sol·liciten, quan el seu compromís acabe 
durant l’exercici d’estes missions.

Article 78. Adquisició de la condició i els compromisos 
dels militars de tropa i marineria.

La condició de militar de tropa i marineria s’adquirix 
a l’incorporar-se a una escala una vegada superat el 
període de formació determinat en la convocatòria de 
proves selectives per a l’accés a esta condició i firmat el 
compromís inicial regulat en la Llei 8/2006, de 24 d’abril, 
de Tropa i Marineria, que establix les modalitats de rela-
ció, les renovacions i ampliacions i el compromís de 
llarga duració.

CAPÍTOL III

Historial militar

Article 79. Historial militar.

1. Les vicissituds professionals del militar quedaran 
reflectides en el seu historial militar individual, d’ús confi-
dencial, que constarà dels documents següents:

a) Full de servicis.
b) Col·lecció d’informes personals.
c) Expedient acadèmic.
d) Expedient d’aptitud psicofísica.

2. En l’historial militar no figurarà cap dada relativa a 
raça, religió, opinió o qualsevol altra condició o circums-
tància personal o social, que puga constituir causa de 
discriminació.

3. El ministre de Defensa establirà les característi-
ques dels documents que componen l’historial militar 
adaptats al tipus de relació de servicis professionals i dic-
tarà les normes per a la seua elaboració, custòdia i utilit-
zació i per a garantir el dret a l’accés al mateix historial, 
excepte els informes qualificats com a confidencials o 
reservats.

Article 80. Full de servicis.

1. El full de servicis és el document objectiu, en 
paper o suport informàtic, en el qual s’exposen els fets i 
les circumstàncies de cada militar des de la incorporació 
a les Forces Armades.

Inclou l’escala a què s’accedix, les ocupacions, els 
ascensos, les destinacions, les especialitats i situacions 
administratives, la descripció dels fets notables i actes 
meritoris, les recompenses i felicitacions personals o 
col·lectives, així com els delictes o les faltes i les penes o 
sancions corresponents que no hagen sigut cancel·lades.

2. La cancel·lació d’una anotació de sanció per falta 
greu o sanció disciplinària extraordinària, d’acord amb el 
que establix la Llei Orgànica 8/1998, de 2 de desembre, de 
Règim Disciplinari de les Forces Armades, produirà 
l’efecte d’anul·lar la inscripció en el full de servicis sense 
que se’n puga certificar, excepte quan ho sol·liciten les 
autoritats competents per a això només als efectes de les 
avaluacions reglamentàries, de la concessió de recom-
penses i de l’assignació d’aquelles destinacions l’exercici 
de les quals es considere incompatible amb la naturalesa 
de les conductes que hagen determinat les sancions de 
què es tracte. La possibilitat de certificar les anotacions ja 
cancel·lades s’estendrà a les penes imposades en qualse-
vol jurisdicció.

3. Les faltes de caràcter acadèmic i les disciplinàries 
lleus dels alumnes de l’ensenyança de formació limitaran 
els seus efectes al període escolar i no figuraran en el full 
de servicis de l’interessat.

Article 81. Informes personals.

1. L’informe personal de qualificació és la valoració 
objectiva d’uns conceptes predeterminats que permeten 
apreciar les qualitats, els mèrits, les aptituds, la compe-
tència i forma d’actuació professional del militar.

Els informes seran realitzats per juntes de qualificació 
constituïdes per tres qualificadors dels quals un d’ells 
serà el superior jeràrquic de l’interessat.

Per orde del ministre de Defensa s’establirà la periodi-
citat dels informes i els casos en què, en funció de 
l’estructura orgànica, el superior jeràrquic actuarà com a 
únic qualificador.

2. El superior jeràrquic del qualificat que forme part 
de la junta haurà, en tot cas, d’informar i orientar l’inte-
ressat sobre la seua competència i manera d’actuació 
professional. L’interessat podrà formular al·legacions res-
pecte d’això, que hauran d’unir-se a l’informe personal de 
qualificació.

3. L’informe personal de qualificació, junt amb les 
al·legacions, s’elevarà a través del superior jeràrquic del 
responsable d’informar, segons l’apartat anterior, el 
comandament o la direcció de personal de l’exèrcit 
corresponent. El dit superior jeràrquic farà una valoració 
individual i de conjunt dels informes i anotarà totes les 
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observacions avaluables que considere convenients per a 
establir la valoració objectiva de les qualificacions efec-
tuades i de les al·legacions presentades.

4. En la col·lecció d’informes personals s’inclouran 
tots els que siguen utilitzats en les avaluacions regulades 
en esta llei, així com el resultat d’estes en allò que afecte 
cada interessat. També es podran incloure estudis o valo-
racions dirigits a identificar la seua actuació professional, 
basats en informacions d’altres militars que hagen tingut 
relació professional amb l’interessat.

5.  El ministre de Defensa determinarà les normes 
reguladores dels informes personals amb indicació 
expressa dels procediments d’al·legació que disposarà el 
militar objecte d’informe. El model d’informe personal de 
qualificació serà comú per a tots els militars de carrera 
sense perjuí que es fixen condicions específiques per als 
diferents cossos i escales. Amb criteris semblants 
s’establiran els corresponents als altres militars profes-
sionals.

Article 82. Expedient acadèmic.

En l’expedient acadèmic constaran les qualificacions 
acadèmiques, certificacions i acreditacions de les titula-
cions obtingudes i els estudis realitzats dins de 
l’ensenyança en les Forces Armades, així com les corres-
ponents a altres títols o estudis reconeguts tant en l’àmbit 
civil com en el de l’ensenyança militar d’altres països.

Article 83. Expedient d’aptitud psicofísica.

1. En l’expedient d’aptitud psicofísica figuraran els 
resultats dels reconeixements mèdics i de les proves psi-
cològiques i físiques, que es realitzaran amb el contingut 
i la periodicitat que s’establisquen reglamentàriament 
segons l’ocupació, cos, escala o especialitat, edat i altres 
circumstàncies personals. Estos reconeixements i proves 
es podran realitzar en qualsevol moment, a iniciativa 
fonamentada del mateix interessat o del cap de la seua 
unitat, centre o organisme.

2. Els reconeixements i les proves podran compren-
dre anàlisis i comprovacions amb caràcter obligatori, 
encaminats a detectar els estats d’intoxicació i el consum 
de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psico-
tròpiques.

3. En les normes reglamentàries que establisquen 
les regles de comportament del militar figuraran les refe-
rides a l’atenció i la cura de la salut i a la prevenció de 
conductes que atempten contra esta i l’incompliment de 
la qual quedarà reflectit en el règim disciplinari de les For-
ces Armades.

Pel Ministeri de Defensa es fomentarà l’educació física 
i les pràctiques esportives com a elements importants en 
el manteniment de les condicions psicofísiques i que, a 
més, afavorixen la solidaritat i la integració.

4. Els resultats dels reconeixements mèdics queda-
ran salvaguardats pel grau de confidencialitat que la 
legislació en matèria sanitària els atribuïsca.

Article 84. Registre de personal.

1. En el Ministeri de Defensa hi haurà un registre de 
personal en què estaran inscrits tots els militars profes-
sionals i en el qual s’anotaran les dades de transcendèn-
cia administrativa de l’historial militar.

2. El ministre de Defensa establirà les normes gene-
rals reguladores del registre de personal i del seu funcio-
nament, tenint en compte la legislació en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL IV

Avaluacions

Article 85. Finalitat de les avaluacions.

Els militars professionals seran avaluats per a deter-
minar la seua aptitud per a l’ascens a l’ocupació superior, 
per a seleccionar els assistents a cursos i per a comprovar 
l’existència d’insuficiència de facultats professionals o de 
condicions psicofísiques.

Els qui mantinguen una relació de servicis per mitjà 
de compromisos seran avaluats per a determinar la seua 
idoneïtat per a la seua renovació.

Article 86. Normes generals de les avaluacions.

En cada avaluació s’analitzaran les circumstàncies 
dels interessats en els aspectes de la seua personalitat, 
condicions psicofísiques, competència i actuació profes-
sional relacionats amb l’objecte d’esta, i es considerarà la 
documentació següent:

a) L’historial militar.
b) La informació complementària aportada per 

l’interessat, a instància de l’òrgan d’avaluació o a inicia-
tiva pròpia, sobre la seua actuació professional que fóra 
d’interés i puga no estar reflectida en el seu historial 
militar.

c) Les certificacions a què es referix l’article 80.2.
d) Qualsevol altre informe que crega oportú l’òrgan 

d’avaluació, especialment els que completen la informa-
ció sobre l’actuació professional dels interessats.

Article 87. Òrgans d’avaluació.

1. Hi haurà òrgans d’avaluació per a efectuar les que 
es definixen en esta llei. Estaran constituïts per personal 
militar de major ocupació que els avaluats. Reglamen-
tàriament es determinarà la seua composició, i s’adequarà 
en la mesura que siga possible a l’aplicació equilibrada 
del criteri de gènere, les incompatibilitats i les normes de 
funcionament.

2. En les avaluacions per a l’ascens a l’ocupació de 
general de brigada o que afecten membres de la categoria 
d’oficials generals, actuarà com a òrgan d’avaluació el 
consell superior de l’exèrcit corresponent. En els altres 
casos correspondrà a juntes d’avaluació.

3. El ministre de Defensa, amb un informe previ dels 
caps d’estat major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire, establirà amb caràcter general els 
mèrits i les aptituds que han de considerar els òrgans 
d’avaluació segons la finalitat d’esta, així com els procedi-
ments i les normes objectives de valoració. Les dites nor-
mes objectives, que es publicaran en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», contindran la valoració de les 
destinacions, especialitats i títols, així com de totes les 
vicissituds professionals reflectides en l’historial militar 
que identifiquen la trajectòria professional dels avaluats.

CAPÍTOL V

Ascensos

Article 88. Règim i sistemes d’ascensos.

1. El règim d’ascensos té com a finalitat assegurar 
que es dispose dels professionals amb les aptituds i 
l’experiència adequades en les successives ocupacions 
de cada escala, per a aconseguir la màxima eficàcia i 
cohesió de les Forces Armades. Ha de potenciar el mèrit i 
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la capacitat dels seus membres i incentivar la seua prepa-
ració i dedicació professional.

2. Els ascensos a les diferents ocupacions es produi-
ran aplicant els sistemes següents:

a) Elecció. Els ascensos es produiran entre aquells 
militars més capacitats i idonis per a accedir a l’ocupació 
superior.

b) Classificació. Els ascensos es produiran per l’orde 
derivat d’un procés d’avaluació.

c) Concurs o concurs-oposició. Els ascensos 
s’efectuaran entre aquells que ho sol·liciten en l’orde 
obtingut en el corresponent procés selectiu.

d) Antiguitat. Els ascensos s’efectuaran segons 
l’orde d’escalafó dels interessats.

3. Els ascensos dels militars professionals es produi-
ran a l’ocupació immediatament superior sempre que es 
reunisquen les condicions establides en esta llei i en oca-
sió d’una vacant en l’escala corresponent excepte en els 
ascensos per antiguitat en què es produirà l’ascens, com-
plit el temps de servicis que es determine reglamentària-
ment per a cada ocupació i escala.

Article 89. Ascens a les diferents ocupacions.

1. Els ascensos a les diferents ocupacions en cada 
una de les escales s’efectuaran aplicant els sistemes 
següents:

a) A les ocupacions d’oficials generals: el d’elecció.
b) A coronel: el d’elecció.
c) A tinent coronel i a comandant: el de classifi-

cació.
d) A capità: el d’antiguitat.
e) A suboficial major: el d’elecció.
f) A subtinent i a brigada: el de classificació.
g) A sergent primer: el d’antiguitat.
h) A caporal major: el d’elecció.
i) A caporal primer i a caporal: el de concurs o con-

curs-oposició.

2. Els ascensos a l’ocupació de tinent coronel en les 
escales tècniques dels cossos d’enginyers i en l’escala 
d’oficials infermers s’efectuaran pel sistema d’elecció.

Article 90. Condicions per a l’ascens.

1. Per a l’ascens a qualsevol ocupació militar es 
requerix tindre complits en l’anterior el temps de servicis 
i el de permanència en determinat tipus de destinacions 
que establisca el ministre de Defensa per a cada escala i 
ocupació.

2. Per a l’ascens a les ocupacions que reglamentària-
ment es determinen, serà preceptiu haver superat cursos 
d’actualització; per a l’ascens a tinent coronel s’exigiran 
titulacions, específiques militars o del sistema educatiu 
general, obtingudes en l’àmbit del perfeccionament i per 
a l’ascens a caporal major la titulació de tècnic del sistema 
educatiu general. Tot això amb els criteris que establisca 
el ministre de Defensa, tenint en compte el que preveu 
l’article 75.

3. A la dona se li donarà especial protecció en situa-
cions d’embaràs, part i postpart per a complir les condi-
cions per a l’ascens a qualsevol ocupació militar.

4. Deixaran de ser avaluats per a l’ascens per elecció 
o per classificació els qui ho hagen sigut en el nombre 
màxim de cicles que per a cada escala i ocupació es deter-
mine per orde del ministre de Defensa.

5. Per a l’ascens a una ocupació militar, fins al de 
general de brigada inclusivament, és condició indispensa-
ble haver sigut avaluat de la manera regulada en este 
capítol i segons les normes objectives de valoració a què 
fa referència l’article 87.3.

Article 91. Vacants per a l’ascens.

1. Es donaran a l’ascens les vacants que es produïs-
quen en les distintes ocupacions de cada escala per algun 
dels motius següents:

a) Ascens.
b) Incorporació a una altra escala.
c) Pas a les situacions administratives en què es 

tinga la condició militar en suspens i a la de suspensió 
d’ocupació.

d) Pas a la situació de reserva o a retir, en cas que es 
faça des de les situacions administratives no previstes en 
el paràgraf anterior.

e) Pèrdua de la condició militar.
f) Al cessar el presoner o desaparegut en la situació 

de servici actiu.
g) Defunció o declaració de difunt.

2. Les vacants existents en la plantilla indistinta 
d’oficials generals, així com els llocs d’eixa categoria en la 
Casa de Sa Majestat el Rei i en organitzacions internacio-
nals o altres organismes a l’estranger, podran originar 
ascens entre els pertanyents a qualsevol cos que reunis-
quen les condicions per a això.

El nomenament d’un oficial general per a ocupar eixos 
llocs produirà vacant en la del seu cos si prèviament 
ocupa una destinació de les expressament assignades a 
este. L’excedent de plantilla que es puga originar en ces-
sar en el càrrec serà amortitzat d’acord amb el que esta-
blix l’article 16.5.

L’oficial general en plantilla indistinta, així com el que 
ocupe llocs a la Casa de Sa Majestat el Rei o en organis-
mes internacionals o altres organismes a l’estranger, 
podrà ascendir a l’ocupació immediatament superior del 
seu cos si reunix les condicions per a això.

3. Quan es produïsca una vacant es considerarà com 
a data d’esta la del dia que produïsca efectes l’acte admi-
nistratiu que la va ocasionar. Quan la dita vacant done lloc 
a ascensos en les ocupacions inferiors, la data d’antiguitat 
amb què es conferiran les noves ocupacions serà la 
mateixa per a tots ells i es determinarà segons el que 
establix l’article 23.2.

Article 92. Avaluacions per a l’ascens.

1. Les avaluacions per a l’ascens tenen com a objecte 
determinar l’aptitud o la no-aptitud per a este i, si és el 
cas, les condicions d’idoneïtat i prelació, basades en el 
mèrit i la capacitat, que donaran origen a la corresponent 
classificació dels avaluats. Es realitzaran periòdicament i 
afectaran els militars professionals que es troben en les 
zones d’escalafó que es determinen de conformitat amb 
els articles següents i, si és el cas, als que opten a l’ascens 
pel sistema de concurs o concurs-oposició.

En els ascensos per elecció i classificació les avalua-
cions produiran efecte durant un cicle d’ascensos i en els 
de concurs o concurs-oposició i antiguitat fins que es con-
cedisca l’ascens corresponent, si no és que, en tots els 
sistemes, sobrevinga alguna circumstància que aconselle 
avaluar novament l’afectat.

La duració dels cicles en els ascensos per elecció i 
classificació serà d’un any. El ministre de Defensa, amb 
un informe previ del cap d’estat major de l’exèrcit corres-
ponent, podrà modificar eixa duració quan circumstàn-
cies especials així ho aconsellen.

2. Hi haurà avaluacions per a seleccionar els qui 
hagen d’assistir a determinats cursos d’actualització, en 
el nombre que fixe el ministre de Defensa, realitzades per 
òrgans d’avaluació, segons les normes objectives de 
valoració a què fa referència l’article 87.3. La designació 
dels qui han d’entrar en avaluació i dels qui assistiran als 
esmentats cursos correspondrà als caps d’estat major de 
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l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, amb 
un informe previ del consell superior respectiu.

3. Una vegada establides les zones d’escalafó per a 
l’ascens i els qui han d’entrar en avaluació per a assistir 
als cursos d’actualització, s’obrirà un termini perquè 
aquells interessats que ho desitgen puguen sol·licitar la 
seua exclusió de l’avaluació. Els qui renuncien a ser ava-
luats per a l’ascens en dos ocasions romandran en la seua 
ocupació fins al seu pas a la situació de reserva i els qui 
renuncien dos vegades a assistir a cursos d’actualització 
no tornaran a ser convocats.

Article 93. Avaluacions per a l’ascens per elecció.

1. Seran avaluats per a l’ascens per elecció els de 
l’ocupació immediatament inferior que reunisquen o 
puguen reunir durant el cicle d’ascensos les condicions 
establides en l’article 90 i es troben en les zones d’escalafó 
que per a cada ocupació i escala determinen els caps 
d’estat major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire. Per orde del ministre de Defensa, amb 
un informe previ del cap d’estat major de l’exèrcit corres-
ponent, s’establirà per a cada període quadriennal de 
plantilles el màxim i el mínim de la relació entre el nom-
bre d’avaluats en cada cicle i el de vacants previstes, con-
cretant-los per a cada ocupació i escala.

2. L’avaluació especificarà les condicions de prelació 
i d’idoneïtat de tots els avaluats quant a les facultats i 
capacitats professionals requerides per a l’exercici de les 
destinacions de l’ocupació superior.

L’avaluació per a l’ascens a general de brigada serà 
realitzada pel consell superior de l’exèrcit corresponent i 
elevada al ministre de Defensa pel cap d’estat major de 
l’exèrcit respectiu, qui afegirà el seu propi informe als 
efectes previstos en l’article 97.1.

Les avaluacions per als ascensos a les ocupacions de 
les categories d’oficial, suboficial i tropa i marineria a què 
s’ascendix per elecció seran realitzades per òrgans 
d’avaluació i, una vegada informades pel consell superior 
corresponent, elevades al cap d’estat major de l’exèrcit 
respectiu, el qual afegirà el seu propi informe i proposarà 
al ministre de Defensa per a la seua aprovació l’ordenació 
definitiva per a l’ascens als efectes previstos en l’article 
97.4.

Article 94. Avaluacions per a l’ascens per classificació.

1. Seran avaluats per a l’ascens pel sistema de clas-
sificació els qui reunisquen o puguen reunir, abans de 
l’inici del cicle d’ascensos, les condicions establides en 
l’article 90 i es troben en les zones d’escalafó que per a 
cada ocupació i escala determinen els caps d’estat major 
de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire. Per 
orde del ministre de Defensa, amb un informe previ del 
cap d’estat major de l’Exèrcit corresponent, s’establirà per 
a cada període quadriennal de plantilles el màxim i el 
mínim de la relació entre el nombre d’avaluats en cada 
cicle i el de vacants previstes, concretant-los per a cada 
ocupació i escala.

2. Les avaluacions indicaran l’aptitud o, motivant-la, 
la no-aptitud dels avaluats per a l’ascens i analitzaran les 
condicions de prelació i idoneïtat quant a les facultats i 
capacitats professionals requerides per a l’ exercici de les 
destinacions de l’ocupació superior, que determinaran la 
classificació dels avaluats.

L’avaluació, una vegada informada pel consell supe-
rior corresponent, serà elevada al cap d’estat major de 
l’exèrcit respectiu, que tenint en compte, a més, la seua 
pròpia valoració, declararà en primer terme l’aptitud o no-
aptitud dels avaluats per a l’ascens i aprovarà la seua orde 
de classificació.

Article 95. Avaluacions per a l’ascens per concurs o con-
curs-oposició.

1. Seran avaluats per a l’ascens per concurs o con-
curs-oposició tots els de l’ocupació immediatament infe-
rior que voluntàriament concórreguen amb les condicions 
i el temps en l’ocupació complits. En les corresponents 
convocatòries, que seran aprovades pels caps d’estat 
major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de 
l’Aire, es fixaran la zona d’escalafó, les especialitats, si és 
el cas, i les condicions requerides per a participar en el 
concurs o concurs-oposició. Les places en les correspo-
nents convocatòries es podran oferir a zones d’escalafó 
diferents, materialitzant els processos de selecció per 
separat.

2. En el sistema de concurs la valoració dels mèrits 
establits en la convocatòria, realitzada per l’òrgan 
d’avaluació corresponent, segons els criteris generals i 
barems establits pels caps d’estat major de l’Exèrcit de 
Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, per a cada ocupa-
ció i escala, determinarà el resultat del concurs i, en con-
seqüència, la relació dels que han d’ascendir en el nom-
bre de places convocades, per l’orde resultant.

En el sistema de concurs-oposició, a més de la valora-
ció dels mèrits establits en el paràgraf anterior, es tindran 
en compte les puntuacions obtingudes en la fase 
d’oposició segons el que s’especifique en la convocatòria 
corresponent.

Article 96. Avaluacions per a l’ascens per antiguitat.

1. Seran avaluats per a l’ascens pel sistema 
d’antiguitat amb anterioritat a complir els temps de servi-
cis fixats per a cada ocupació i escala, els qui reunisquen 
les condicions establides en l’article 90.

2. L’avaluació especificarà l’aptitud o, motivant-la, la 
no aptitud dels avaluats per a l’ascens.

Una vegada efectuada l’avaluació, serà elevada al cap 
d’estat major corresponent, qui declararà l’aptitud o no-
aptitud dels avaluats per a l’ascens.

La declaració d’aptitud per a l’ascens tindrà validesa 
fins que es produïsca l’ascens, sense perjuí del que esta-
blix l’article 92.1. Els declarats no aptes tornaran a ser 
avaluats en la següent avaluació que corresponga als de 
la seua ocupació i escala.

Article 97. Concessió dels ascensos.

1. Els ascensos a les ocupacions de la categoria 
d’oficials generals es concediran per reial decret acordat 
en Consell de Ministres, a proposta del ministre de 
Defensa, qui per a efectuar-la oïrà el cap d’estat major de 
l’Exèrcit corresponent. En els ascensos a general de bri-
gada serà preceptiu valorar les avaluacions regulades en 
l’article 93, i en tots els casos es tindrà en compte la ido-
neïtat per a ocupar els càrrecs o llocs vacants a què hagen 
d’accedir els ascendits.

2. En els cossos en què l’ocupació màxima de 
l’escala d’oficials és el de general de divisió, segons el 
que preveu el títol III, es podran aconseguir les ocupa-
cions superiors si s’ocupa un dels càrrecs o llocs que 
constituïxen plantilla indistinta d’oficials generals o a la 
Casa de Sa Majestat el Rei o en organitzacions internacio-
nals o altres organismes a l’estranger. Al cessar en els dits 
càrrecs o llocs es passarà a la situació de reserva.

3. Els ascensos a general de brigada del cos de músi-
ques militars, previstos en l’article 40.2, es concediran per 
reial decret acordat en Consell de Ministres a proposta del 
ministre de Defensa, el qual per a efectuar-la tindrà en 
compte el parer de la junta superior a què es referix 
l’article 15.3, reunida amb caràcter extraordinari amb esta 
finalitat.
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4. La concessió dels ascensos pel sistema d’elecció, 
no previstos en l’apartat 1, és competència del cap d’estat 
major de l’exèrcit corresponent seguint l’ordenació apro-
vada pel ministre de Defensa, segons el que preveu 
l’article 93.

5. La competència per a la concessió dels ascensos 
pels sistemes de classificació, concurs o concurs-oposició 
i antiguitat correspon al comandament o la direcció de 
personal de l’exèrcit corresponent.

Article 98. Declaració de no-aptitud per a l’ascens.

1. La declaració de no-aptitud per a l’ascens del mili-
tar professional, basada en les avaluacions regulades en 
els articles anteriors, és competència del cap d’estat 
major de l’exèrcit corresponent. Els qui siguen declarats 
no aptes per a l’ascens no podran ascendir fins que siguen 
novament avaluats.

2. Si un militar professional és declarat no apte més 
de dos vegades en l’avaluació per a l’ascens a la mateixa 
ocupació, el cap d’estat major de l’exèrcit corresponent 
elevarà la proposta al ministre de Defensa, el qual, si és 
procedent, declararà l’afectat no apte per a l’ascens amb 
caràcter definitiu.

3. Els militars professionals que siguen declarats no 
aptes per a l’ascens amb caràcter definitiu romandran en 
la seua ocupació fins al seu pas a la situació de reserva, 
llevat que de la resolució que s’adopte en l’expedient 
regulat en l’article 119 es derive el pas a retir o, si és el cas, 
la resolució del compromís.

CAPÍTOL VI

Destinacions

Article 99. Destinacions.

1. El militar professional podrà ocupar càrrecs i des-
tinacions en les unitats, els centres i els organismes del 
Ministeri de Defensa, incloent-hi els dels seus òrgans 
directius, que s’assignaran en funció dels criteris determi-
nats en les corresponents relacions de llocs militars o de 
llocs de treball, segons corresponga.

2. També podrà ocupar càrrecs i destinacions en la 
Presidència del Govern i, en cas que es tracte de llocs 
orgànics relacionats amb seguretat i defensa, en organit-
zacions internacionals o en altres departaments ministe-
rials.

3. El militar professional podrà ser nomenat per a 
ocupar càrrecs o destinacions a la Casa de Sa Majestat el 
Rei. El seu nomenament i relleu es realitzarà d’acord amb 
el que disposa l’article 65.2 de la Constitució.

4. Per a participar en missions fora del territori nacio-
nal, per a suplir absències de la destinació per causes 
previstes en esta llei o quan altres necessitats del servici 
ho requerisquen, els militars professionals podran ser 
designats per a realitzar comissions de servici de caràcter 
temporal, conservant la seua destinació, si la tenen.

Article 100. Classificació de les destinacions.

1. Les destinacions, segons la seua forma 
d’assignació, són de lliure designació, de concurs de 
mèrits i de provisió per antiguitat.

2. Són destinacions de lliure designació aquelles per 
a les quals fan falta condicions professionals i personals 
d’idoneïtat, que apreciarà discrecionalment l’autoritat 
facultada per a concedir-les entre els qui complisquen els 
requisits exigits per al lloc, demanant prèviament la infor-
mació que siga necessària sobre les condicions esmenta-
des. Reglamentàriament s’establiran els criteris per a 
determinar els llocs que per les seues especials exigèn-

cies i responsabilitat han de cobrir-se per este procedi-
ment.

3. Són destinacions de concurs de mèrits aquelles 
que s’assignen tenint en compte els mèrits que es pos-
seïsquen en relació amb els requisits exigits per al lloc.

4. Són destinacions de provisió per antiguitat les que 
s’assignen per orde d’escalafó, entre els interessats que 
complisquen els requisits exigits per al lloc.

5. En les relacions de llocs militars es concretarà la 
forma d’assignació de cada una de les destinacions tenint 
en compte els perfils professionals i aplicant els criteris 
que determine el ministre de Defensa.

Article 101. Provisió de destinacions.

1. Les normes generals de provisió de destinacions 
inclouran el temps mínim i, si és el cas, màxim de per-
manència en les destinacions i els procediments 
d’assignació en absència de peticionaris, atenent les 
característiques de la vacant, els historials militars dels 
que puguen ser destinats i la mobilitat geogràfica a què 
estan subjectes els militars professionals. En les dites 
normes s’establiran, amb criteris objectius, les limitacions 
per a l’accés a determinades destinacions, sense que 
puga produir-se cap tipus de discriminació.

2. Les vacants de destinacions es publicaran en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», fent constar la 
denominació específica del lloc en la unitat, centre o orga-
nisme corresponent, les seues característiques, incloses 
les retributives, la forma d’assignació, els requisits que 
s’exigisquen per a la seua ocupació d’acord amb les rela-
cions de llocs militars i els terminis per a la presentació de 
sol·licituds.

Les destinacions de cap d’unitat, centre o organisme i 
les d’aquells que s’incorporen a una escala o superen 
determinats cursos de perfeccionament, podran atorgar-
se sense publicació prèvia de vacant en els casos que 
establisca el subsecretari de Defensa o el cap d’estat 
major de l’exèrcit corresponent.

Entre els requisits exigits per a ocupar determinades 
destinacions es podran incloure límits d’edat i establir 
condicions psicofísiques especials que seran acreditades 
en funció de l’expedient a què fa referència l’article 83.

3. La dona militar víctima de violència de gènere que 
es veja obligada a cessar en la seua desitinació per a fer 
efectiva la seua protecció o el seu dret a l’assistència 
social integral tindrà dret preferent, en les condicions que 
reglamentàriament es determinen, a ocupar una altra 
destinació que es trobe vacant i la provisió de la qual siga 
necessària.

4. En les relacions de llocs militars estaran identifica-
des les destinacions que no podran ser ocupades per 
aquells que hagen deixat de ser avaluats per a l’ascens 
per elecció o classificació, hagen renunciat per dos vega-
des a ser avaluats per a l’ascens o a assistir a cursos 
d’actualització, hagen sigut declarats amb caràcter defini-
tiu no aptes per a l’ascens o hagen sigut sotmesos a un 
expedient d’insuficiència de facultats professionals o de 
condicions psicofísiques en funció del resultat dels dits 
expedients.

5. Les destinacions dels militars de tropa i marineria 
durant el compromís inicial s’ajustaran al que s’especifique 
en este; no obstant això, amb caràcter voluntari podran 
optar a altres en les condicions que reglamentàriament es 
determinen. A partir de la primera renovació de compro-
mís estaran subjectes a les normes generals de provisió 
de destinacions.

6. Durant el període d’embaràs, la dona militar tin-
drà dret a ocupar, per prescripció facultativa, un lloc orgà-
nic o comesa adequada a les circumstàncies del seu estat, 
que podrà ser diferent del que estiga exercint. L’aplicació 
d’este supòsit no implica pèrdua de la destinació.
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Article 102. Nomenaments i cessaments d’oficials gene-
rals.

1. El Consell de Ministres determinarà mitjançant un 
acord els càrrecs corresponents a tinents generals i gene-
rals de divisió el nomenament dels quals s’efectuarà pel 
mateix Consell de Ministres mitjançant un reial decret, a 
proposta del ministre de Defensa.

2. El nomenament i el cessament dels altres càrrecs 
corresponents a oficials generals és competència del 
ministre de Defensa.

Article 103. Assignació de destinacions.

1. L’assignació de les destinacions de lliure designa-
ció correspon al ministre de Defensa, excepte les destina-
cions del personal dels exèrcits a llocs de l’estructura 
orgànica d’estos, que corresponen, segons al que per-
tanga el destinat, als caps d’estat major de l’Exèrcit de 
Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire.

2. L’assignació de les destinacions per concurs de 
mèrits i de provisió per antiguitat correspon a l’òrgan 
competent de la Subsecretaria de Defensa, excepte les 
destinacions del personal dels exèrcits a llocs de 
l’estructura orgànica d’estos, que corresponen, segons al 
que pertanga el destinat, al comandament o direcció de 
personal del respectiu exèrcit.

Article 104. Cessament en les destinacions.

1. Les normes generals de provisió de destinacions 
inclouran les causes de cessament. En tot cas, les destina-
cions de lliure designació podran ser revocades lliure-
ment per l’autoritat que les va concedir.

2. La facultat de cessar en la seua destinació a un 
militar professional, quan aquella haja sigut assignada 
per concurs de mèrits o per antiguitat, correspon a les 
autoritats que tenen la competència per a assignar-la 
segons el que preveu l’article anterior. El cessament haurà 
de ser motivat amb indicació de les causes, amb l’obertura 
prèvia, si és el cas, d’un expedient en què es requerirà 
l’audiència de l’interessat, les manifestacions del qual 
constaran per escrit.

3. Els caps d’unitat, centre o organisme podran pro-
posar el cessament en la destinació de qualsevol subordi-
nat per falta d’idoneïtat en l’exercici de les comeses prò-
pies de la seua destinació, elevant a l’autoritat que la va 
conferir un informe raonat de les causes que motiven la 
proposta de cessament. Este es produirà, si és el cas, 
d’acord amb el que establixen els apartats anteriors.

4. La imposició de condemna per sentència ferma 
que impossibilite per a l’exercici de les funcions pròpies 
de la destinació que s’ocupe comportarà el cessament en 
esta des del moment que el Ministeri de Defensa tinga 
testimoni de la resolució judicial. El dit cessament serà 
acordat per l’autoritat que va concedir la destinació.

Article 105. Assignació de destinacions i cessaments per 
necessitats del servici.

El ministre de Defensa podrà destinar, acordar el ces-
sament en una destinació o denegar l’adjudicació, de 
manera motivada, quan les necessitats del servici ho 
aconsellen.

Article 106. Nomenaments i cessaments en l’àmbit de la 
jurisdicció militar.

Els nomenaments i cessaments dels qui, en l’àmbit de 
la jurisdicció militar, exercisquen funcions judicials, fis-
cals i de secretaris relators s’efectuaran segons el que 

preveu la Llei Orgànica 4/1987, de 15 de juliol, sobre Com-
petència i Organització de la Jurisdicció Militar.

CAPÍTOL VII

Situacions administratives

Article 107. Situacions administratives.

1. Els militars professionals es trobaran en alguna de 
les situacions administratives següents:

a) Servici actiu.
b) Servicis especials.
c) Excedència.
d) Suspensió de funcions.
e) Suspensió d’ocupació.
f) Reserva.

2. A la situació administrativa de reserva només 
podran accedir els militars de carrera.

3. Quan en normes amb rang de llei es regulen supò-
sits d’aplicació general per als funcionaris al servici de 
l’Administració general de l’Estat en relació amb les situa-
cions administratives, reglamentàriament es determina-
ran les adequacions necessàries per a adaptar-les al mili-
tar professional.

4. El militar en qualsevol situació administrativa, 
excepte en els casos en què així s’especifica, està sub-
jecte al règim general de drets i deures dels membres de 
les Forces Armades i a les lleis penals i disciplinàries mili-
tars.

Article 108. Situació de servici actiu.

1. Els militars professionals estaran en situació de 
servici actiu si ocupen algun dels càrrecs o destinacions a 
què es referix l’article 99.

2. També es trobaran en esta situació quan estiguen 
pendents d’assignació de destinació per haver cessat en 
la que tingueren o per procedir d’una situació administra-
tiva distinta, si no els correspon el pas a una altra, i quan 
romanguen com a alumnes de l’ensenyança en les Forces 
Armades.

3. Reglamentàriament es determinarà el temps que 
podran romandre en la situació de servici actiu els preso-
ners i desapareguts, tenint en compte el que establix el 
Codi Civil.

Article 109. Situació de servicis especials.

1. Els militars de carrera i els militars de tropa i mari-
neria amb compromís de llarga duració seran declarats 
en situació de servicis especials quan:

a) Siguen designats membres del Govern o dels 
òrgans de govern de les comunitats autònomes i ciutats 
de Ceuta i Melilla, membres de les institucions de la Unió 
Europea o d’organitzacions internacionals o siguen 
nomenats alts càrrecs de les esmentades administracions 
públiques o institucions, sense perjuí del que establix 
l’article anterior en relació amb el 99.

b) Siguen autoritzats pel ministre de Defensa per a 
realitzar una missió per un període determinat superior a 
sis mesos en organismes internacionals, governs o enti-
tats públiques estrangeres o en programes de cooperació 
internacional.

c) Siguen nomenats per a ocupar llocs o exercir 
càrrecs en organismes públics o entitats dependents o 
vinculats a les administracions públiques que, de confor-
mitat amb el que establisca la respectiva administració 
pública, estiguen assimilats en el seu rang administratiu a 
alts càrrecs.
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d) Siguen designats com a candidats a eleccions per 
a òrgans representatius públics en exercici del dret de 
sufragi passiu o hi resulten elegits.

e) Siguen elegits per les Corts Generals o les ass-
emblees legislatives de les comunitats autònomes per a 
formar part dels òrgans constitucionals o dels òrgans 
estatutaris o altres l’elecció dels quals correspon a les 
cambres i a les assemblees legislatives de les comuni-
tats autònomes.

f) Presten servicis en el Tribunal Constitucional, 
Defensor del Poble, Consell General del Poder Judicial i 
Tribunal de Comptes.

g) Presten servicis en el Tribunal Suprem o en altres 
òrgans jurisdiccionals.

h) Presten servicis en els gabinets de ministres i 
secretaris d’Estat en llocs orgànics no relacionats especí-
ficament amb la seguretat i defensa.

i) Siguen autoritzats pel ministre de Defensa a parti-
cipar en el desenrotllament de programes específics 
d’interés per a la defensa en entitats, empreses o organis-
mes aliens al Ministeri de Defensa.

j) Adquirisquen la condició de personal estatutari 
permanent del Centre Nacional d’Intel·ligència.

k) Adquirisquen la condició de personal estatutari de 
l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, en cas que no 
ocupen llocs orgànics relacionats amb seguretat i defensa 
en esta organització.

2. Percebran les retribucions del lloc o càrrec que 
ocupen i no les que els corresponguen com a militars pro-
fessionals, sense perjuí del dret a percebre els triennis 
que tingueren reconeguts.

3. El temps romàs en esta situació serà computable 
a l’efecte de temps de servicis, triennis i drets passius.

4. El militar professional en situació de servicis espe-
cials podrà ascendir si té complides les condicions 
d’ascens establides en esta llei.

5. El militar professional durant el temps de per-
manència en esta situació tindrà la seua condició militar 
en suspens i, en conseqüència, deixarà d’estar subjecte al 
règim general de drets i deures dels membres de les For-
ces Armades i a les lleis penals i disciplinàries militars.

Article 110. Situació d’excedència.

1. Els militars professionals podran passar a la situa-
ció d’excedència en les modalitats següents:

a) Excedència per prestació de servicis en el sector 
públic.

b) Excedència voluntària per interés particular.
c) Excedència voluntària per agrupació familiar.
d) Excedència per atenció de familiars.
e) Excedència per raó de violència de gènere.

2. Els militars de carrera quedaran en situació 
d’excedència per prestació de servicis en el sector públic 
quan passen a la situació de servici actiu en un altre cos o 
escala de qualsevol de les administracions públiques o 
passen a prestar servicis en estes o en organismes o enti-
tats del sector públic i no els corresponga quedar en les 
situacions de servici actiu o servicis especials, sempre 
que es tracte de l’exercici de llocs amb caràcter de funcio-
nari de carrera o de personal laboral fix.

Per a poder optar-hi, serà condició haver complit el 
temps de servicis que reglamentàriament es determine 
des de l’adquisició de la condició de militar de carrera o 
des que hagueren finalitzat els cursos de perfeccionament 
que a este efecte hagen sigut fixats pel ministre de 
Defensa. En ambdós supòsits, el temps que es fixe, que 
no podrà ser superior a huit anys, guardarà una proporció 
adequada als costos i duració dels estudis realitzats i tin-
drà present les necessitats del planejament de la 
defensa.

Durant el temps de permanència en esta situació tin-
dran la seua condició militar en suspens i, en conseqüèn-
cia, deixaran d’estar subjectes al règim general de drets i 
deures dels membres de les Forces Armades i a les lleis 
penals i disciplinàries militars, però podran ascendir 
durant els dos primers anys de permanència sempre que 
tinguen complides les condicions d’ascens establides en 
esta llei.

Durant el temps romàs en esta situació no meritaran 
retribucions ni els serà computable a l’efecte de temps de 
servicis, triennis i drets passius.

3. Els militars de carrera i els militars de tropa i mari-
neria amb compromís de llarga duració podran obtindre 
l’excedència voluntària per interés particular quan ho 
sol·liciten amb el preavís que es determine reglamentària-
ment amb els mateixos terminis que els establits per als 
funcionaris de l’Administració general de l’Estat, sempre 
que no estiguen designats per a participar en operacions 
fora del territori nacional, no se’ls estiga instruint un pro-
cediment disciplinari i hagen complit el temps de servicis 
que reglamentàriament es determine des de l’adquisició 
de la condició de militar de carrera o de militar de tropa i 
marineria o des que hagueren acabat els cursos de per-
feccionament, que a este efecte hagen sigut fixats pel 
ministre de Defensa.

En ambdós supòsits, el temps que es fixe, que no 
podrà ser superior a dotze anys, guardarà una proporció 
adequada als costos i duració dels estudis realitzats i tin-
drà present les necessitats del planejament de la 
defensa.

En esta situació es podrà romandre un temps mínim 
de dos anys, transcorreguts els quals l’interessat roman-
drà en l’escalafó corresponent en el lloc que ocupa en 
eixe moment i no serà avaluat per a l’ascens. En cessar en 
esta situació finalitzarà la immobilització però la pèrdua 
de lloc serà definitiva. Si se li concedira esta situació per 
segona o successives vegades quedarà immobilitzat en el 
lloc que tinguera en l’escalafó corresponent en el moment 
de la concessió.

El militar professional en esta situació tindrà la seua 
condició militar en suspens i, en conseqüència, deixarà 
d’estar subjecte al règim general de drets i deures dels 
membres de les Forces Armades i a les lleis penals i disci-
plinàries militars, però podrà ascendir durant els dos pri-
mers anys de permanència sempre que tinga complides 
les condicions d’ascens establides en esta llei.

Durant el temps romàs en esta situació no meritaran 
retribucions ni els serà computable als efectes de temps 
de servicis, triennis i drets passius.

4. Als militars professionals se’ls podrà concedir 
l’excedència voluntària per agrupació familiar, sense 
requisit d’haver prestat temps de servicis, quan el còn-
juge residisca en una altra localitat per haver obtingut i 
estar ocupant un lloc de treball de caràcter definitiu com a 
funcionari de carrera o com laboral fix en qualsevol de les 
administracions públiques, organismes públics i entitats 
de dret públic dependents o qui hi estiguen vinculats, en 
els òrgans constitucionals o del Poder Judicial i òrgans 
semblants de les comunitats autònomes, així com en la 
Unió Europea o en organitzacions internacionals o una 
destinació de les previstes en l’article 99.

En esta situació es podrà romandre un temps mínim 
de dos anys, transcorreguts els quals l’interessat roman-
drà en l’escalafó corresponent en el lloc que ocupa en 
eixe moment i no serà avaluat per a l’ascens. En cessar en 
esta situació finalitzarà la immobilització però la pèrdua 
de lloc serà definitiva. Si se li concedira esta situació per 
segona o successives vegades quedarà immobilitzat en el 
lloc que tinguera en l’escalafó corresponent en el moment 
de la concessió.

El militar professional en esta situació tindrà la seua 
condició militar en suspens i, en conseqüència, deixarà 
d’estar subjecte al règim general de drets i deures dels 
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membres de les Forces Armades i a les lleis penals i disci-
plinàries militars, però podrà ascendir durant els dos pri-
mers anys de permanència en esta situació sempre que 
tinga complides les condicions d’ascens establides en 
esta llei.

Durant el temps romàs en esta situació, no meritaran 
retribucions ni els serà computable als efectes de temps 
de servicis, triennis i drets passius.

Els militars de complement i els militars de tropa i 
marineria amb menys de sis anys de servicis, transcorre-
guts dos anys des de la data teòrica de finalització del seu 
compromís, causaran baixa en les Forces Armades llevat 
que abans d’eixa data es reincorporen a la situació de 
servici actiu.

5. Als militars professionals se’ls podrà concedir 
l’excedència per atenció de familiars quan ho sol·liciten 
per a tindre cura de cada fill, tant quan ho siga per natu-
ralesa com per adopció o acolliment permanent o prea-
doptiu. En este supòsit, tindran dret a un període no 
superior a tres anys, a comptar de la data de naixement 
de cada fill o, si és el cas, de la resolució judicial o admi-
nistrativa.

També tindran dret a un període d’excedència de 
duració no superior a tres anys per a tindre cura d’un 
familiar que es trobe a càrrec seu, fins al segon grau inclu-
sivament de consanguinitat o afinitat que, per raons 
d’edat, accident, malaltia o discapacitat, no puga valdre’s 
per si mateix i que no exercisca activitat retribuïda.

El període d’excedència serà únic per cada subjecte 
causant. Quan un nou subjecte causant donara origen a 
una altra excedència, el seu inici posarà fi al que s’estiga 
gaudint.

En cas que més d’un militar professional generara el 
dret a gaudir-lo pel mateix subjecte causant, se’n podrà 
limitar l’exercici simultani per raons justificades relacio-
nades amb les necessitats del servici.

El militar professional en esta situació tindrà la seua 
condició militar en suspens i, en conseqüència, deixarà 
d’estar subjecte al règim general de drets i deures dels 
membres de les Forces Armades i a les lleis penals i disci-
plinàries militars, però podrà ascendir durant els dos pri-
mers anys de permanència en esta situació sempre que 
tinga complides les condicions d’ascens establides en 
esta llei.

Durant el temps romàs en esta situació, no meritaran 
retribucions però serà computable a l’efecte de triennis i 
drets passius i, durant el primer any de cada excedència, 
com a temps de servicis.

Els militars de complement i els militars de tropa i 
marineria amb menys de sis anys de servicis, transcorre-
guts dos anys des de la data teòrica de finalització del seu 
compromís, causaran baixa en les Forces Armades llevat 
que abans d’eixa data es reincorporen a la situació de 
servici actiu.

6. Les dones militars professionals víctimes de vio-
lència de gènere, per a fer efectius la seua protecció o el 
seu dret a l’assistència social integral, podran sol·licitar la 
situació d’excedència sense necessitat d’haver prestat un 
temps mínim de servicis previs i sense que siga exigible 
termini de permanència.

Els sis primers mesos els seran computables a 
l’efecte de temps de servicis, condicions per a l’ascens, 
reserva de la destinació que ocuparen, triennis i drets 
passius. Quan les actuacions judicials ho exigiren es 
podrà prorrogar este període per tres mesos, amb un 
màxim de díhuit, amb idèntics efectes als assenyalats 
anteriorment, a fi de garantir l’efectivitat del dret de pro-
tecció de la víctima.

Durant els dos primers mesos d’esta excedència es 
tindrà dret a percebre les retribucions íntegres de la seua 
última destinació.

Article 111. Situació de suspensió de funcions.

1. El pas a la situació de suspensió de funcions del 
militar professional es podrà acordar com a conseqüència 
del processament, la inculpació o l’adopció d’alguna 
mesura cautelar contra l’imputat en un procediment penal 
o per la incoació d’un expedient governatiu.

2. El ministre de Defensa, valorant la gravetat dels 
fets imputats, l’existència o no de presó preventiva, el 
perjuí que la imputació inferisca a les Forces Armades o 
l’alarma social produïda, podrà acordar la suspensió en 
l’exercici de les seues funcions, determinant expressa-
ment si la dita suspensió comporta el cessament en la 
destinació. De la mateixa manera actuarà en relació amb 
el militar a qui li siga incoat un expedient governatiu. El 
militar en situació de suspensió de funcions romandrà 
immobilitzat en el lloc que ocupe en l’escalafó correspo-
nent.

El període màxim de permanència en esta situació 
serà de sis mesos o el de la duració de la presó preven-
tiva, si haguera sigut acordat per l’autoritat judicial en 
algun moment del procediment i fóra superior a sis 
mesos.

3. En el supòsit de cessament en la situació de sus-
pensió de funcions per alçament de la presó preventiva, 
el ministre de Defensa podrà acordar, per resolució moti-
vada en la qual hauran de valorar-se els fets imputats, la 
transcendència social i l’interés del servici, la prohibició 
de sol·licitar i obtindre destinació per un període de temps 
que no podrà excedir el moment de dictar-se sentència 
ferma o interlocutòria de sobreseïment.

4. El temps romàs en la situació de suspensió de 
funcions no serà computable com a temps de servicis ni 
als efectes de triennis i drets passius.

5. En cas de sobreseïment del procediment, sentèn-
cia absolutòria o terminació de l’expedient governatiu 
sense declaració de responsabilitat, serà recol·locat en la 
seua destinació si convinguera al seu dret, recuperarà la 
seua situació en l’escalafó corresponent i l’ascens que 
hauria pogut correspondre-li. El temps transcorregut en la 
dita situació li serà computable als efectes de temps de 
servicis, triennis i drets passius.

Quan el període de temps romàs en la situació de sus-
pensió de funcions siga superior a la duració de la con-
demna per sentència ferma o de la sanció disciplinària per 
expedient governatiu, la diferència li serà computable a 
tots els efectes.

6. La suspensió de funcions acordada per les autori-
tats amb potestat disciplinària, segons el que preveu la 
Llei Orgànica 8/1998, de 2 de desembre, de Règim Disci-
plinari de les Forces Armades, no tindrà més efectes que 
el cessament del militar inculpat en l’exercici de les seues 
funcions per un període màxim de tres mesos.

7. A l’efecte de plantilles, els militars professionals 
en la situació de suspensió de funcions comptabilitzaran 
de la mateixa manera que els qui es troben en la de servici 
actiu.

Article 112. Situació de suspensió d’ocupació.

1. Els militars professionals passaran a la situació de 
suspensió d’ocupació per alguna de les causes següents:

a) Condemna, en sentència ferma, a la pena de presó 
del Codi Penal Militar o del Codi Penal, mentres es trobe 
privat de llibertat i sense perjuí del que disposa la Llei 
Orgànica 8/1998, de 2 de desembre, de Règim Disciplinari 
de les Forces Armades, o a les penes, principal o acces-
sòria, de suspensió d’ocupació o càrrec públic.

b) Imposició de sanció disciplinària extraordinària 
de suspensió d’ocupació.
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2. El ministre de Defensa també podrà acordar el pas 
dels militars professionals a la situació de suspensió 
d’ocupació a la vista de la sentència en què s’imposara la 
pena d’inhabilitació especial per a professió, ofici o qual-
sevol altre dret, quan la dita inhabilitació impedisca o 
menyscabe l’exercici de les seues funcions.

3. El pas a la situació de suspensió d’ocupació per 
alguna de les causes definides en l’apartat 1.a) i en 
l’apartat 2 produirà, a més del cessament en la destinació 
del militar, els mateixos efectes que els establits per a la 
situació de suspensió de funcions, i es determinarà regla-
mentàriament l’abast compensatori del temps romàs en 
esta última amb relació a la duració i efectes de la situació 
de suspensió d’ocupació.

La suspensió d’ocupació pel supòsit definit en l’apartat 
1.b) produirà els efectes previstos en la Llei Orgànica 
8/1998, de 2 de desembre, de Règim Disciplinari de les 
Forces Armades, i l’afectat cessarà en la destinació només 
quan la sanció imposada siga per un període superior a 
sis mesos.

4. El militar professional que passe a la situació de 
suspensió d’ocupació pel supòsit definit en l’apartat 1.b), 
si la sanció disciplinària extraordinària executada siga 
posteriorment revocada amb caràcter definitiu, en via 
administrativa o jurisdiccional, serà recol·locat en la seua 
destinació, si convé al seu dret, recuperarà la seua situa-
ció en l’escalafó corresponent i l’ascens que hauria pogut 
correspondre-li, i el temps transcorregut en la dita situa-
ció li serà computable als efectes de temps de servicis, 
triennis i drets passius.

Article 113. Situació de reserva.

1. Els militars de carrera passaran a la situació de 
reserva en complir:

a) Quatre anys en l’ocupació de general de brigada, 
set anys entre les ocupacions de general de brigada i 
general de divisió i deu anys entre les anteriors i la de 
tinent general.

b) Sis anys en l’ocupació de coronel, en la de tinent 
coronel de les escales tècniques dels cossos d’enginyers i 
de l’escala d’oficials infermers i en la de suboficial major. 
Els qui en correspondre’ls passar a esta situació tinguen 
menys de cinquanta-huit anys d’edat, ho faran en la data 
que complisquen l’esmentada edat.

El punt de partida per a comptabilitzar els temps en 
cada ocupació serà el de la data del reial decret o resolu-
ció pel qual es va concedir l’ascens, llevat que s’hi fera 
constar la de l’endemà d’aquell en què es va produir la 
vacant que va originar l’ascens.

2. Per decisió del Govern, els oficials generals 
podran passar a la situació de reserva, mitjançant un reial 
decret acordat en Consell de Ministres, a proposta del 
ministre de Defensa.

3. Els militars de carrera podran passar a la situació 
de reserva amb caràcter voluntari en les quotes que auto-
ritze periòdicament el ministre de Defensa per a les distin-
tes ocupacions, zones d’escalafó, escales i especialitats, 
d’acord amb les previsions del planejament de la defensa, 
sempre que es tinguen complits vint-i-cinc anys de temps 
de servicis en les Forces Armades.

En les quotes, ocupacions, escales i especialitats en 
què així s’especifique, a més de fer-ho amb caràcter 
voluntari, part de les places es podran oferir per a ser 
sol·licitades amb caràcter consentit. Si no hi ha suficients 
peticionaris amb caràcter voluntari o consentit per a 
cobrir estes places, es completaran amb el pas a la reserva 
amb caràcter forçós dels de l’ocupació corresponent de 
més antiguitat en esta i sempre que hagen deixat de ser 
avaluats per a l’ascens.

4. Els militars de carrera de les categories d’oficials i 
de suboficials passaran en tot cas a la situació de reserva 
en complir seixanta-un anys d’edat i els de la categoria de 
tropa i marineria en complir cinquanta-huit anys.

5. El pas a la situació de reserva es produirà per 
resolució del subsecretari de Defensa, excepte en el supò-
sit de l’apartat 2, i causarà el cessament automàtic de 
l’interessat en la destinació o càrrec que ocupara, excepte 
en els casos que, d’acord amb l’apartat 8, estiguen assig-
nats indistintament en servici actiu i reserva.

6. El militar de carrera que en correspondre-li passar 
a la situació de reserva, segons el que disposa este article, 
no compte amb vint anys de temps de servicis des de 
l’adquisició de la condició de militar professional, passarà 
directament a retir.

7.  En la situació de reserva no es produiran as-
censos.

8. En les relacions de llocs militars es determinaran 
les destinacions que podran ocupar els militars professio-
nals en situació de reserva, així com el seu caràcter i 
règim d’assignació i de permanència. Reglamentàriament 
es determinaran les condicions i circumstàncies en què 
podran ser designats per a exercir comissions de servici 
de caràcter temporal. En ambdós supòsits es mantindrà la 
situació de reserva sense recuperar la de servici actiu.

El militar professional en situació de reserva, destinat 
o en comissió de servici, exercirà l’autoritat i les funcions 
que li corresponguen segons la seua ocupació i el seu 
cos, excloent-ne l’exercici del comandament en la Força 
dels Exèrcits.

9. Des de la situació de reserva es podrà passar a les 
altres situacions, excepte a la de servici actiu. En cessar 
en estes situacions, l’interessat es reintegrarà a la de 
reserva.

10. En passar a la situació de reserva es conservaran 
les retribucions del personal en servici actiu sense desti-
nació fins a complir l’edat de seixanta-tres anys. A partir 
d’eixe moment, les retribucions del militar professional 
estaran constituïdes per les retribucions bàsiques i pel 
complement de disponibilitat que es determine en les 
normes que regulen el sistema retributiu del personal de 
les Forces Armades.

El que passe amb caràcter forçós o, si és el cas, 
d’acord amb l’aplicació de l’apartat 3 percebrà per una 
sola vegada una prima de la quantia que s’establisca 
reglamentàriament tenint en compte els anys que li falten 
per a arribar a les edats determinades en l’apartat 4.

11. El temps transcorregut en la situació de reserva 
serà computable als efectes de triennis i drets passius.

CAPÍTOL VIII

Cessament en la relació de servicis professionals

Article 114. Pas a retir.

1. La relació de servicis professionals amb les Forces 
Armades cessa en virtut de retir.

2. El retir del militar de carrera es declararà d’ofici o, 
si és el cas, a instàncies de part, en els supòsits 
següents:

a) En complir l’edat de seixanta-cinc anys.
b) Per aplicació del que disposa l’article 113.6.
c) Amb caràcter voluntari, en les condicions establi-

des per a la jubilació voluntària en la legislació de Classes 
Passives de l’Estat.

d) Per insuficiència de condicions psicofísiques que 
implique inutilitat permanent per al servici.

e) Per insuficiència de facultats professionals.
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En els supòsits dels paràgrafs b) i e), el retir tindrà la 
condició de forçós.

3. Els militars professionals que mantenen una rela-
ció de servicis de caràcter temporal i els alumnes dels 
centres docents militars de formació podran passar a retir 
per incapacitat permanent per a tota professió o ofici, en 
els termes que preveu la legislació de classes passives de 
l’Estat.

Article 115. Militars retirats.

Els militars de carrera en passar a retir cessaran defi-
nitivament en la relació de servicis professionals amb les 
Forces Armades i deixaran d’estar subjectes al règim 
general de drets i deures dels membres de les Forces 
Armades i a les lleis penals i disciplinàries militars.

Tindran la consideració de militar retirat, en la qual 
gaudiran dels drets passius determinats en la legislació 
de classes passives de l’Estat i mantindran els assisten-
cials en l’àmbit del règim de Seguretat Social de les For-
ces Armades.

Mantindran, si ho sol·liciten, una especial relació amb 
les Forces Armades, per mitjà de la seua adscripció a la 
unitat militar que elegisquen, amb la conformitat prèvia 
del comandament o la direcció de personal de l’exèrcit 
corresponent. Podran assistir a actes i cerimònies militars 
en què la dita unitat participe, usar l’uniforme en actes 
militars i socials solemnes i disposar de la corresponent 
targeta d’identificació.

Se’ls facilitarà l’accés a informació sobre prestacions a 
què tenen dret i altres assumptes que puguen ser del seu 
interés.

Article 116. Pèrdua de la condició de militar de carrera.

1. Els militars de carrera perdran la seua condició per 
alguna de les causes següents:

a) En virtut de renúncia, amb els requisits que 
s’establixen en l’article següent.

b) Pèrdua de la nacionalitat espanyola.
c) Pena principal o accessòria de pèrdua d’ocupació, 

d’inhabilitació absoluta o d’inhabilitació especial per a 
ocupació o càrrec públic. El ministre de Defensa podrà 
concedir la rehabilitació, a petició de l’interessat, de qui 
haja sigut condemnat a pena principal o accessòria 
d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic fins 
a tres anys, atenent les circumstàncies i l’entitat del delicte 
comés i sempre que s’haja complit la pena.

d) Sanció disciplinària de separació del servici que 
haja adquirit fermesa.

2. Amb la pèrdua de la condició de militar de carrera 
es deixarà d’estar subjecte al règim general de drets i 
deures dels membres de les Forces Armades i a les lleis 
penals i disciplinàries militars. El temps de servicis com-
plit li serà considerat a l’efecte de la determinació, en el 
seu moment, de la pensió que li corresponga.

Article 117. Renúncia a la condició de militar de carrera.

1. Els militars de carrera poden renunciar a la seua 
condició si tenen complits els temps de servicis, des de 
l’ingrés en la seua escala o des que hagueren acabat els 
cursos de perfeccionament que a estos efectes hagen 
sigut fixats pel ministre de Defensa. Els temps estaran en 
relació amb els costos i la duració dels estudis realitzats, 
tindran present les necessitats del planejament de la 
defensa i no podran ser superiors a deu anys.

2. Si no tenen complits els temps establits en 
l’apartat anterior, per a renunciar-hi hauran de rescabalar 
econòmicament l’Estat i efectuar un preavís de sis 
mesos. Les quantitats a rescabalar econòmicament 

l’Estat seran fixades pel ministre de Defensa per a cada 
procés de formació per a l’accés a les diferents escales i 
per als cursos de perfeccionament, tenint en compte els 
temps de servicis esmentats en l’apartat anterior i el cost 
de la formació rebuda i les retribucions percebudes 
durant el procés.

Igualment, establirà percentatges de reducció de la 
dita indemnització d’aplicació per períodes de temps de 
servici complit en la data que tinga efecte la renúncia. 
Esta no es podrà concedir fins que l’interessat abone la 
quantia que es determine com a indemnització.

Article 118. Finalització i resolució de compromisos dels 
militars amb una relació de servicis professionals de 
caràcter temporal.

1. Els compromisos dels militars de complement i 
dels militars de tropa i marineria finalitzaran en la seua 
data de venciment i es resoldran per les causes establides 
en l’article 10.2 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i 
Marineria per als compromisos de llarga duració, sempre 
que l’interessat haja complit almenys tres anys entre el 
compromís inicial i, si és el cas, el de renovació, de 
manera que perden la seua condició militar.

Durant els tres primers anys de compromís este es 
resoldrà per alguna de les causes següents:

a) A petició expressa de l’interessat per circumstàn-
cies extraordinàries i en les condicions que reglamen-
tàriament es determinen.

b) Per l’adquisició de la condició de militar de carrera 
o de militar de complement.

c) Per l’ingrés en un centre de formació de la Guàrdia 
Civil o de la Policia Nacional.

d) Per l’ingrés en cossos i escales de funcionaris o 
adquisició de la condició de personal laboral fix de les 
administracions públiques i organismes públics que en 
depenen. A este efecte, tindran la mateixa consideració el 
nomenament com a funcionari en pràctiques i la designa-
ció per a realitzar els períodes de prova en els processos 
selectius de personal laboral.

e) Per la pèrdua de la nacionalitat espanyola.
f) Per insuficiència de facultats professionals.
g) Per insuficiència de condicions psicofísiques.
h) Per la imposició de sanció disciplinària extraor-

dinària per aplicació de la Llei Orgànica de Règim Discipli-
nari de les Forces Armades.

i) Per condemna per delicte dolós.
j) Per incompliment, en contra del que ha declarat 

l’interessat, de les condicions per a optar a la convoca-
tòria per a l’ingrés en el corresponent centre docent mili-
tar de formació.

També es resoldrà el compromís dels militars de com-
plement, així com el dels militars de tropa i marineria 
amb menys de sis anys de servicis, quan es done alguna 
de les circumstàncies per les quals un militar de carrera 
passa a la situació de servicis especials, segons l’article 
109.1, o a la d’excedència per prestació de servicis en el 
sector públic, regulada en l’article 110.2. En este últim 
supòsit, també es resoldrà el dels militars de tropa i mari-
neria amb compromís de llarga duració.

2. Els militars de complement i els militars de tropa i 
marineria que mantenen una relació de servicis de caràc-
ter temporal es trobaran en la situació legal de desocupa-
ció a l’efecte de la protecció corresponent quan finalitze el 
compromís que tinguen subscrit o es resolga per causes 
independents de la seua voluntat.

3. El Ministeri de Defensa gestionarà i convindrà 
amb institucions públiques i entitats privades accions 
orientades a la incorporació laboral dels militars de com-
plement i dels militars de tropa i marineria.
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Article 119. Avaluacions per a determinar si hi ha insufi-
ciència de facultats professionals.

1. Quan es produïsca la declaració definitiva de no 
aptitud per a l’ascens, pels caps d’estat major de l’Exèrcit 
de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire s’ordenarà 
l’inici de l’expedient per a determinar si hi ha insuficiència 
de facultats professionals. També ho podran ordenar com 
a conseqüència dels informes personals de qualificació.

2. Els efectes d’estos expedients podran ser la limita-
ció per a ocupar determinades destinacions, el pas a retir 
o la resolució del compromís, segons corresponga. Per a 
tramitar estos expedients, amb els procediments que 
reglamentàriament es determinen, hi haurà un òrgan 
d’avaluació en cada exèrcit les conclusions del qual seran 
elevades al cap d’estat major de l’exèrcit corresponent, el 
qual, amb un informe previ del consell superior respectiu, 
presentarà al ministre de Defensa la proposta de resolu-
ció que siga procedent.

Article 120. Avaluacions per a determinar si hi ha insufi-
ciència de condicions psicofísiques.

1. Com a conseqüència dels reconeixements mèdics 
o de les proves psicològiques i físiques a què es referix 
l’article 83, es podrà iniciar un expedient per a determinar 
si hi ha insuficiència de condicions psicofísiques, a l’efecte 
de la limitació per a ocupar determinades destinacions 
segons les exigències que figuren en les relacions de llocs 
militars, del pas a retir o de la resolució del compromís, 
segons corresponga.

L’expedient, en el qual constarà el dictamen de l’òrgan 
mèdic pericial competent, serà valorat per un òrgan 
d’avaluació en cada exèrcit i elevat al subsecretari de 
Defensa, per a la resolució que siga procedent.

2. Reglamentàriament es determinaran els procedi-
ments per a la tramitació d’estos expedients i el quadre de 
condicions psicofísiques que permeten a l’òrgan pericial 
competent emetre els dictàmens oportuns.

3. Als militars professionals que, com a resultat dels 
reconeixements mèdics o de les proves psicològiques i 
físiques, se’ls òbriga un expedient per a determinar si hi 
ha insuficiència de condicions psicofísiques i, com a con-
seqüència d’això, s’establisca una incapacitat que com-
porte una limitació per a ocupar determinades destina-
cions, segons les exigències que figuren en les relacions 
de llocs militars o de treball, se’ls garantirà el principi 
d’igualtat de tracte en les destinacions a què puguen 
accedir.

Reglamentàriament s’establiran els mitjans i els pro-
cediments perquè puguen continuar desenrotllant la seua 
carrera militar, reorientant, si és el cas, el seu perfil pro-
fessional amb l’ensenyança de perfeccionament que siga 
necessària i adequada.

En la configuració de les condicions i els mètodes de 
treball en les destinacions a què tinguen accés, 
s’adoptaran les mesures que permeten l’eliminació de 
tota discriminació o desavantatge.

Article 121. Insuficiència de condicions psicofísiques.

1. El militar professional a qui, com a conseqüència 
dels reconeixements mèdics i de les proves psicològiques 
i físiques a què es referix l’article 83, li siga apreciada una 
insuficiència de condicions psicofísiques per al servici, 
motivada per lesió o malaltia, que resulte reversible, 
romandrà en la situació administrativa en què es trobe.

2. Si l’afectat és un militar de carrera, en el moment 
en què la insuficiència esmentada en l’apartat anterior es 
presumisca definitiva o, en tot cas, transcorregut un 
període de dotze mesos des que li va ser apreciada, 
s’iniciarà l’expedient que es regula en l’article anterior. 

L’afectat cessarà en la seua destinació, si la té, i mantindrà 
la mateixa situació administrativa fins a la finalització del 
referit expedient.

3. Si l’afectat és un militar que manté una relació de 
servicis de caràcter temporal, en el moment en què la 
insuficiència esmentada en l’apartat 1 es presumisca defi-
nitiva o transcorreguts sis mesos des que li va ser apre-
ciada o en finalitzar el compromís que tinga firmat, 
s’iniciarà l’expedient que es determina en l’article ante-
rior. L’afectat cessarà en la seua destinació, si la té, i man-
tindrà la mateixa situació administrativa; es prorrogarà, si 
és el cas, el compromís fins a la conclusió del mencionat 
expedient.

Si no fóra procedent el retir i es resolguera el compro-
mís o la seua pròrroga per insuficiència de condicions 
psicofísiques, l’interessat passarà a rebre assistència pel 
Sistema Nacional de Salut. Si continuara en la situació de 
servici actiu, se li aplicaran les normes generals sobre la 
firma de successius compromisos.

4. El militar professional que haja cessat en la seua 
relació de servicis professionals amb les Forces Armades 
per insuficiència de condicions psicofísiques ocasionada 
en acte de servici, a més dels drets passius, assistencials i 
d’un altre orde que tinga reconeguts en les lleis, mantin-
drà, si ho sol·licita, una especial vinculació amb les Forces 
Armades, per mitjà de la seua adscripció a la unitat militar 
que trie, amb la conformitat prèvia del comandament o la 
direcció de personal de l’exèrcit corresponent, i podrà 
assistir als actes i cerimònies militars en què esta parti-
cipe.

TÍTOL VI

Reservistes

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 122. Reservistes.

1. Són reservistes els espanyols que, en aplicació del 
dret i deure constitucionals de defendre Espanya, poden 
ser cridats a incorporar-se a les Forces Armades per a par-
ticipar en les missions definides en la Llei Orgànica 5/2005, 
de 17 de novembre, de la Defensa Nacional, en les cir-
cumstàncies i condicions que s’establixen en esta llei.

2. A l’efecte d’esta llei, els reservistes es classifiquen en:

a) Reservistes voluntaris: els espanyols que, havent 
sol·licitat participar en la corresponent convocatòria, 
resulten seleccionats i superen els períodes de formació 
militar, bàsica i específica, que reglamentàriament es 
determinen per a adquirir esta condició.

b) Reservistes obligatoris: els espanyols que siguen 
declarats com a tals segons el que preveu el capítol III 
d’este títol.

3. També hi ha reservistes d’especial disponibilitat, 
que són els militars de tropa i marineria que adquirixen la 
dita condició en finalitzar el seu compromís de llarga 
duració. Els serà aplicable el que preveu la Llei 8/2006, de 
24 d’abril, de Tropa i Marineria, i amb caràcter supletori 
les disposicions d’este títol.

Article 123. Incorporació de reservistes.

1. En situacions de crisi en què les necessitats de la 
defensa nacional no puguen ser ateses pels efectius de 
militars professionals, el Consell de Ministres podrà 
adoptar, amb caràcter excepcional, les mesures neces-
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sàries per a la incorporació a les Forces Armades de reser-
vistes voluntaris i d’especial disponibilitat.

2. Si el Consell de Ministres preveu que no quedaran 
satisfetes les necessitats de la defensa nacional amb les 
mesures previstes en l’apartat anterior i considerara 
necessària la incorporació d’un nombre més gran 
d’efectius a les Forces Armades, sol·licitarà del Congrés 
dels Diputats autorització per a la declaració general de 
reservistes obligatoris.

Tenint en compte l’evolució de la crisi, les necessitats 
de la defensa nacional i les sol·licituds en les successives 
convocatòries per a accedir a reservista voluntari, el Con-
sell de Ministres podrà acordar la incorporació de reser-
vistes obligatoris, respectant el principi de contribució 
gradual i proporcionada a la situació que siga necessari 
afrontar.

3. Quan el Consell de Ministres acorde la incorpora-
ció de reservistes especificarà la quantia d’efectius, el 
tipus de reservistes a què afecta, el termini per a efectuar 
les incorporacions i el temps màxim de permanència en la 
situació d’activat en les Forces Armades, habilitant els 
crèdits extraordinaris que es necessiten per a finançar-ne 
el cost.

4. El ministre de Defensa també podrà determinar la 
incorporació de reservistes voluntaris que hagen mani-
festat la seua disposició a participar en missions a 
l’estranger, en actuacions de les Forces Armades en 
col·laboració amb les institucions de l’Estat i les adminis-
tracions públiques per a preservar la seguretat i el benes-
tar dels ciutadans o per a prestar servici en les unitats, 
centres i organismes del Ministeri de Defensa.

5. El Ministeri de Defensa establirà els mitjans i apli-
carà els procediments adequats que permeten la incorpo-
ració dels reservistes.

6. Al reservista citat per a incorporar-se a les Forces 
Armades que no es presente se li obrirà un expedient, per 
a verificar les causes de l’incompliment. Quan, com a 
resultat de l’expedient, s’aprecie la inexistència de causa 
justificada, perdrà la seua condició de reservista i podrà 
donar lloc a l’adopció d’altres mesures que es fixaran 
reglamentàriament.

Article 124. Associacions de reservistes.

Les administracions públiques donaran suport a les 
associacions de reservistes que ajuden a mantindre rela-
cions entre els seus propis membres i de la societat amb 
les seues Forces Armades, així com amb les de caràcter 
semblant d’altres països, amb l’objectiu de difondre la 
cultura de seguretat i defensa en el marc de la solidaritat i 
del manteniment de la pau.

CAPÍTOL II

Reservistes voluntaris

Article 125. Condicions per a l’ingrés dels reservistes 
voluntaris.

1. Tot espanyol podrà optar a les places de reservista 
voluntari que es convoquen sempre que acredite les titu-
lacions que reglamentàriament es determinen per a cada 
categoria, exèrcit i, si és el cas, cos i especialitat.

2. Per a adquirir la condició de reservista voluntari 
caldrà obtindre una de les places oferides en convocatòria 
pública i superar els períodes de formació, bàsica i espe-
cífica, als quals es referix l’article 127.1.

En l’esmentada convocatòria es tindran en compte els 
principis a què es referix l’article 56.1 i es valorarà la for-
mació i l’experiència acreditades en relació amb les 
comeses a exercir.

3. Les proves selectives s’efectuaran de forma indi-
vidualitzada, amb paràmetres i criteris de selecció objec-
tius establits en la convocatòria corresponent.

4. Seran condicions generals per a sol·licitar l’ingrés 
posseir la nacionalitat espanyola, tindre complits díhuit 
anys, acreditar les aptituds que es determinen en la con-
vocatòria, no arribar a una edat màxima de cinquanta-huit 
anys per a oficials i suboficials i cinquanta-cinc anys per a 
tropa i marineria.

5. La condició de reservista voluntari es considerarà 
activitat exceptuada del règim d’incompatibilitats del per-
sonal al servici de les administracions públiques.

6. Quan el Consell de Ministres decrete la incor-
poració de reservistes voluntaris en situacions de crisi 
s’efectuaran totes les convocatòries que siguen ne-
cessàries per a satisfer les necessitats de les Forces 
Armades.

Article 126. Compromís dels reservistes voluntaris.

1. Els reservistes voluntaris firmaran un compromís 
inicial de tres anys en què mostraran la seua disponibilitat 
per a ser incorporats en les situacions de crisi a què es 
referix l’article 123.1, així com per a participar en les acti-
vitats incloses en els plans anuals de formació continuada 
previstos en l’article 127.2. Posteriorment podran firmar 
nous compromisos, de conformitat amb el procediment 
que reglamentàriament s’establisca, per períodes de tres 
anys, sempre que no se sobrepasse l’edat màxima de 
seixanta-un anys per a oficials i suboficials i cinquanta-
huit anys per a tropa i marineria. Si és el cas, l’últim com-
promís tindrà una duració ajustada als dits límits d’edat. 
En les convocatòries a què es fa referència en l’article 
125.6, el compromís inicial podrà ser d’un any.

2. Els reservistes voluntaris podran manifestar, a 
més, la seua disposició per a incorporar-se a les Forces 
Armades en els casos previstos en l’article 123.4 o per a 
una operació o col·laboració determinada de la forma que 
es determine reglamentàriament.

3. El compromís podrà resoldre’s en les condicions 
que reglamentàriament es determinen adaptant les que 
s’apliquen als militars que mantenen una relació de servi-
cis professionals de caràcter temporal.

Article 127. Formació dels reservistes voluntaris.

1. Els aspirants seleccionats en les convocatòries 
corresponents s’incorporaran a un centre de formació per 
a la realització del període de formació militar bàsica. Pos-
teriorment, ho faran a la unitat, centre o organisme del 
Ministeri de Defensa a què corresponga la plaça assig-
nada, per a realitzar la seua formació militar específica.

Els aspirants a reservista voluntari, durant els perío-
des de formació militar, bàsica i específica, tindran la 
mateixa consideració que els alumnes per a l’accés a mili-
tar professional de tropa i marineria i rebran les compen-
sacions econòmiques a què es referix l’article 132.2.

2. Els reservistes voluntaris podran ser activats per a 
mantindre i actualitzar els seus coneixements per mitjà de 
programes anuals de formació continuada, aprovats pel 
subsecretari de Defensa. Estos programes poden com-
prendre exercicis d’instrucció i ensinistrament, cursos i 
seminaris de perfeccionament o pràctiques.

3. Els reservistes voluntaris als quals se’ls requerisca 
ser activats per a desenrotllar els programes de formació 
continuada podran sol·licitar la suspensió de la dita activa-
ció per les causes que s’establisquen reglamentàriament.

Article 128. Ocupacions dels reservistes voluntaris.

Els reservistes voluntaris tindran inicialment les ocu-
pacions d’alferes, sergent i soldat, segons la categoria a 
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què hagen accedit en la corresponent convocatòria de 
places. Reglamentàriament es determinarà la forma 
d’ascendir a ocupacions superiors, establint les seues 
atribucions i els procediments, els requisits i les condi-
cions, especialment les referides als temps mínims en 
què hauran d’haver romàs activats.

Article 129. Drets dels reservistes voluntaris.

1. El reservista voluntari podrà vestir l’uniforme, 
amb el distintiu específic de reservista voluntari, en els 
actes castrenses i socials i podrà participar en actes i cele-
bracions de les unitats, centres i organismes del Ministeri 
de Defensa.

2. Per tal d’identificar-los se’ls facilitarà la correspo-
nent targeta d’identitat militar per a personal reservista.

3. Finalitzat el compromís adquirit, cessarà en la 
condició de reservista voluntari, rebrà el títol d’oficial 
reservista honorífic, suboficial reservista honorífic o «ocu-
pació de tropa i marineria aconseguit», reservista honorí-
fic i les distincions que establisca el ministre de Defensa 
en funció de la duració dels compromisos i servicis pres-
tats, mantenint els drets regulats en els apartats 1 i 2 en la 
forma que s’establisca reglamentàriament.

4. En les convocatòries per a l’accés a l’ensenyança 
de formació en les Forces Armades es considerarà com a 
mèrit el temps romàs com a reservista voluntari.

5. El temps com a reservista voluntari es considerarà 
com a mèrit en els sistemes de selecció respecte dels cos-
sos, escales, places de funcionari i activitats de caràcter 
laboral de les administracions públiques, en tots els supò-
sits en què les seues funcions tinguen relació amb els 
servicis prestats com a reservista, en els termes que legal-
ment o reglamentàriament es determinen.

Article 130. Accés a reservistes voluntaris dels militars 
professionals.

1. Els militars de complement i els militars de tropa i 
marineria que hagen finalitzat o resolt el seu compromís 
amb les Forces Armades podran sol·licitar la seua incor-
poració com a reservistes voluntaris, firmant els compro-
misos corresponents regulats en este capítol.

Els militars de carrera que hagen renunciat a la seua 
condició militar també podran sol·licitar la dita incorpo-
ració.

2. Els militars professionals que accedisquen a esta 
condició mantindran l’ocupació que hagen aconseguit. 
Els seran aplicables els programes anuals de formació 
continuada als quals es referix l’article 127.2.

Article 131. Activació de reservistes voluntaris.

1. Els reservistes voluntaris passaran a la situació 
d’activat per alguna de les causes següents:

a) En incorporar-se a les unitats, centres i organis-
mes del Ministeri de Defensa per als períodes de formació 
continuada a què es referix l’article 127.2.

b) En incorporar-se per a prestar servici en diferents 
unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa, 
tant a Espanya com a l’estranger, en les diferents situa-
cions a què es referix l’article 123.

2. Els qui en el reconeixement mèdic, obligatori i 
previ a les incorporacions per a prestar servici a què es 
referix l’apartat 1.b) presenten alguna limitació psíquica o 
física circumstancial no podran passar a la situació 
d’activats mentres persistisquen les dites limitacions.

3. A partir del seu pas a la situació d’activat per a 
prestar servici se’ls actualitzarà la seua formació militar.

Article 132. Règim de personal dels reservistes volun-
taris.

1. Els reservistes voluntaris tindran condició militar 
sempre que se’ls active per a incorporar-se a les Forces 
Armades, hauran de complir les regles de comportament 
del militar i estaran subjectes a les lleis penals i disci-
plinàries militars. El seu règim, inclòs el retributiu, es 
determinarà reglamentàriament.

2. Quan l’activació siga per a dur a terme algun dels 
programes de formació continuada establits en l’article 
127.2, rebran les compensacions econòmiques que regla-
mentàriament es determinen.

Article 133. Destinacions dels reservistes voluntaris.

1. Els reservistes voluntaris s’incorporaran als llocs 
que tinguen prèviament assignats en funció de la convo-
catòria en què hagen sigut seleccionats, si bé podran 
manifestar la seua disponibilitat per a qualsevol altre lloc 
relacionat amb la seua especialitat.

2. Els reservistes que exercisquen una professió 
d’aplicació específica en les Forces Armades podran ser 
destinats a llocs o especialitats diferents dels inicialment 
previstos i conformes amb la seua capacitació.

3. En la firma dels nous compromisos previstos en 
l’article 126.1, el reservista voluntari podrà optar per con-
tinuar en el lloc que tenia prèviament assignat o sol·licitar-
ne un altre dels oferits en les últimes convocatòries.

Article 134. Drets de caràcter laboral i de seguretat social 
dels reservistes voluntaris.

1. Els reservistes voluntaris i els aspirants a adquirir 
esta condició, en cas que foren treballadors per compte 
d’altri, tindran els drets següents:

a) Els períodes de formació militar, bàsica i especí-
fica, i de formació continuada a què es referix l’article 127 
tindran la consideració de permisos retribuïts, amb 
l’acord previ amb l’empresa.

b) L’activació dels reservistes per a prestar servicis 
en unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa, 
previstos en l’article 123, es considerarà, també amb 
l’acord previ amb l’empresa, causa de suspensió de la 
relació laboral amb reserva de lloc de treball i còmput 
d’antiguitat.

2. Els reservistes voluntaris i els aspirants a adquirir 
esta condició, en cas que foren funcionaris al servici de les 
administracions públiques, tindran els drets següents:

a) Els períodes de formació militar, bàsica i especí-
fica, i de formació continuada als quals es referix l’article 
127 seran considerats com a permís regulat en l’article 48 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic.

b) Els períodes d’activació per a prestar servicis en 
unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa, 
previstos en l’article 123, seran considerats com a situació 
de servicis especials per als funcionaris de carrera.

3. En els períodes de formació militar, bàsica i espe-
cífica, i de formació continuada els aspirants i els reservis-
tes seguiran adscrits al règim de seguretat social a què 
pertangueren, compensant el Ministeri de Defensa de les 
cotitzacions corresponents a l’ocupador. Els qui en incor-
porar-se no estiguen adscrits a cap règim de la Seguretat 
Social, s’adscriuran al règim especial de Seguretat Social 
de les Forces Armades.

En cas que estiguen percebent la prestació o el subsidi 
per desocupació en el moment de la seua incorporació 
per a rebre la formació, continuaran percebent la dita 
prestació o subsidi, llevat que, per aplicació dels articles 
215.3 i 219.2 del Text Refós de la Llei General de la Segure-
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tat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, siga procedent la suspensió del subsidi o de la 
prestació.

4. En els períodes d’activació per a prestar servicis 
en unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa, 
previstos en l’article 123, els reservistes voluntaris 
s’adscriuran al Règim Especial de la Seguretat Social de 
les Forces Armades, i els serà aplicable el règim de clas-
ses passives en els mateixos termes que als militars pro-
fessionals que mantenen una relació de servicis de caràc-
ter temporal.

La pensió de classes passives que, si és el cas, es reco-
nega per l’òrgan competent serà incompatible amb una 
altra que la mateixa persona haja causat o puga causar en 
un altre règim públic de previsió social pels mateixos fets. 
En estos casos l’interessat podrà exercir un dret d’opció 
pel cobrament de la prestació que estime més convenient, 
sense que este dret puga exercir-se més d’una vegada. No 
obstant això, quan per aplicació de disposicions de caràc-
ter general resulte alterada la quantia d’alguna de les pres-
tacions incompatibles, podrà exercir-se novament este dret 
d’opció una sola vegada per a cada cas.

5. Així mateix, durant els períodes d’activació per a 
prestar servicis en unitats, centres i organismes del Minis-
teri de Defensa, els reservistes voluntaris, llevat que 
siguen funcionaris de carrera, quedaran inclosos en 
l’àmbit de la protecció per desocupació, i hauran de cotit-
zar per la dita contingència tant el reservista com el Minis-
teri de Defensa.

Els reservistes voluntaris a què es referix el paràgraf 
anterior es trobaran en situació legal de desocupació a 
l’efecte de la protecció corresponent quan finalitze la seua 
missió o concloga el temps màxim de permanència en la 
situació d’activat.

L’activació dels reservistes per a prestar servicis en les 
Forces Armades es considerarà causa de suspensió o 
extinció de la prestació o del subsidi per desocupació, 
d’acord amb el que establixen, respectivament, els arti-
cles 212.1 d) i 213.1 d) del Text Refós de la Llei General de 
la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny.

6. Els aspirants i els reservistes voluntaris que en 
finalitzar els seus períodes de formació militar, bàsica i 
específica, i d’activació es troben en situació d’incapacitat 
temporal per accident o malaltia derivada del servici, 
podran continuar en les Forces Armades en les condicions 
que es determinen reglamentàriament.

Article 135. Col·laboració amb les administracions públi-
ques i amb el sector privat.

1. El Ministeri de Defensa promourà la col·laboració 
amb les administracions públiques així com amb empre-
ses del sector privat per a facilitar el desenrotllament del 
model de reservistes voluntaris, la seua formació i incor-
poració, si és el cas, a les Forces Armades.

2. El Govern promourà acords amb entitats empre-
sarials perquè faciliten la incorporació dels seus empleats 
com a reservistes voluntaris i col·laboren en la contracta-
ció de militars de complement i militars de tropa i marine-
ria una vegada que hagen finalitzat el seu compromís 
amb les Forces Armades. En els dits acords s’establiran 
els beneficis derivats de les dites col·laboracions.

CAPÍTOL III

Reservistes obligatoris

Article 136. Declaració de reservistes obligatoris.

1. El Govern, obtinguda l’autorització a què es referix 
l’article 123.2, establirà, mitjançant un reial decret, les 

normes per a la declaració general de reservistes obliga-
toris que afectarà els qui durant l’any complisquen una 
edat compresa entre dènou i vint-i-cinc anys. El Govern 
anirà concretant la seua aplicació amb criteris objectius 
per anys de naixement, a tot el conjunt o a un nombre 
determinat.

2. Les administracions públiques prestaran la 
col·laboració necessària per a formalitzar les llistes corres-
ponents, proporcionant les bases de dades per a procedir a 
la seua identificació i declaració com a tals. La gestió d’esta 
informació es realitzarà d’acord amb la legislació en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

3. Els reservistes obligatoris podran ser assignats a 
prestar servicis en les Forces Armades o en altres organi-
tzacions amb fins d’interés general per a satisfer les 
necessitats de la defensa nacional.

4. Les causes de caràcter personal, professional, de 
gènere o d’una altra índole que permeten suspendre la 
seua incorporació, s’establiran reglamentàriament.

Article 137. Comunicació als reservistes obligatoris.

1. D’acord amb les normes per a la declaració de 
reservistes obligatoris, a les quals es referix l’article ante-
rior, es notificarà a cada un dels interessats la seua decla-
ració com a tal i se’ls remetrà una fitxa amb les dades 
d’identificació que anirà acompanyada d’un qüestionari, 
que es podrà omplir amb caràcter voluntari, en el qual 
figurarà el següent:

a) Declaració sobre dades essencials de la salut i 
l’estat físic, que podrà anar acompanyada de certificats 
mèdics acreditatius.

b) Preferència quant a prestar servici en l’Exèrcit de 
Terra, en l’Armada i en l’Exèrcit de l’Aire i, dins d’estos, en 
llocs o unitats de la força o del suport a la força o en orga-
nitzacions amb fins d’interés general.

c) Si és el cas, declaració d’objecció de consciència 
de conformitat amb el que disposa l’article següent.

2. Els interessats tornaran la fitxa de reservista, amb 
les al·legacions i l’esmena d’errors que es consideren pro-
cedents, a la qual, si és el cas, adjuntaran el qüestionari 
omplit.

Article 138. Objecció de consciència dels reservistes 
obligatoris.

1. Els reservistes obligatoris podran efectuar decla-
ració d’objecció de consciència a prestar servici en les 
Forces Armades i en altres organitzacions amb fins 
d’interés general en què es requerisca l’ocupació d’armes. 
La dita declaració, efectuada per l’interessat, no requerirà 
cap altre tràmit de reconeixement.

2. Els qui s’hagen declarat objectors de consciència 
només podran ser assignats a organitzacions amb fins 
d’interés general en què no es requerisca l’ocupació 
d’armes.

Article 139. Activació dels reservistes obligatoris.

1. Quan s’acorde la incorporació de reservistes obli-
gatoris d’acord amb el que preveu l’article 123 i ho facen 
a les Forces Armades, se’ls efectuaran reconeixements 
mèdics i proves psicològiques i físiques i de determinació 
d’aptituds que permeten identificar la seua adequació a 
les diferents àrees de comeses dins de les Forces Arma-
des o en altres organitzacions amb fins d’interés general.

2. Tenint en compte el que preveu l’apartat anterior, 
la manifestació de preferències dels interessats i les seues 
al·legacions, s’assignaran les destinacions corresponents 
als reservistes obligatoris en unitats, centres o organis-
mes del Ministeri de Defensa o en altres organitzacions 
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amb fins d’interés general. Si és el cas, els reservistes 
podran ser declarats exclosos per a la prestació de servi-
cis per limitacions psicofísiques, segons el quadre que es 
determine reglamentàriament.

Article 140. Règim de personal dels reservistes obliga-
toris.

1. Els reservistes obligatoris en incorporar-se a les 
Forces Armades quedaran en la situació d’activats, tindran 
condició militar amb l’ocupació de soldat, hauran de com-
plir les regles de comportament del militar i estaran subjec-
tes a les lleis penals i disciplinàries militars. Els serà aplica-
ble el règim de classes passives en les mateixes condicions 
que als reservistes voluntaris activats i el seu règim, inclòs 
el retributiu, es determinarà reglamentàriament.

2. Els qui s’incorporen a organitzacions amb fins 
d’interés general tindran el règim que corresponga a la 
prestació voluntària de servicis en les dites organitzacions 
i no tindran condició militar.

TÍTOL VII

Recursos

Article 141. Recursos.

1. Contra els actes i les resolucions que s’adopten en 
exercici de les competències atribuïdes en esta llei es 
podrà interposar recurs d’alçada.

2. Contra els actes i les resolucions adoptats en exer-
cici de les competències atribuïdes en esta llei pel Consell 
de Ministres i pel ministre de Defensa que no siguen reso-
lució d’un recurs d’alçada, podrà interposar-se recurs de 
reposició, amb caràcter potestatiu, previ a la via conten-
ciosa administrativa.

3. En els procediments en matèria d’avaluacions, 
ascensos, destinacions, situacions i recompenses la con-
cessió dels quals haja de realitzar-se a sol·licitud del per-
sonal de les Forces Armades, si l’Administració no notifica 
la seua decisió en el termini de tres mesos o, si és el cas, 
en l’establit en el corresponent procediment, es conside-
rarà desestimada la sol·licitud, quedant expedita la via 
contenciosa administrativa.

Disposició addicional primera. Carrera militar del prín-
cep d’Astúries.

La carrera militar de Sa Altesa Reial Felipe de Borbón, 
príncep d’Astúries, s’ajusta a un règim propi i diferenciat 
regulat mitjançant un reial decret aprovat en Consell de 
Ministres, basat en el règim del personal de les Forces 
Armades i tenint en compte les exigències de la seua alta 
representació i les circumstàncies que concorren en la 
seua persona com a hereu de la Corona d’Espanya.

Disposició addicional segona. Recompenses militars.

1. Les recompenses militars són: Creu Llorejada de 
Sant Ferran, Medalla Militar, Creu de Guerra, Medalla de 
l’Exèrcit, Medalla Naval i Medalla Aèria, Creus del Mèrit 
Militar, del Mèrit Naval i del Mèrit Aeronàutic, amb distin-
tiu roig, blau, groc i blanc, citació com a distingit en l’Orde 
General i Menció Honorífica.

2. La constància en el servici i la impecable conducta 
dels militars de carrera, oficials i suboficials, de les Forces 
Armades i de la Guàrdia Civil, es recompensarà amb 
l’ingrés en el Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild.

En el cas dels altres militars professionals de les For-
ces Armades i de la Guàrdia Civil, es recompensarà amb 
la Creu a la Constància en el Servici.

3. Reglamentàriament s’establiran els fets o servicis 
i les circumstàncies que determinaran la concessió de les 
diferents recompenses, així com els tràmits i procedi-
ments.

Disposició addicional tercera. Caràcter d’agent de 
l’autoritat.

Els membres de les Forces Armades que presten els 
seus servicis com a policia militar, naval o aèria o que 
intervinguen en les operacions descrites en l’article 16.e) 
de la Llei Orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la 
Defensa Nacional, tindran caràcter d’agents de l’auto-
ritat en l’exercici de les seues funcions, en les circums-
tàncies i amb les condicions que reglamentàriament es 
determinen.

Disposició addicional quarta. Ús de l’idioma oficial.

1. Tots els militars tenen el deure de conéixer i el dret 
a usar el castellà, llengua espanyola oficial de l’Estat que 
s’emprarà en els actes i les relacions de servici.

2. En les dependències on s’exercisquen activitats 
d’informació administrativa i de registre amb servici al 
públic s’empraran, en l’atenció al ciutadà, les llengües 
oficials espanyoles d’acord amb la legislació aplicable en 
l’Administració general de l’Estat.

Disposició addicional quinta. Sanitat Militar.

1. Correspon a la Sanitat Militar, amb independència 
dels drets derivats de la protecció social dels militars:

a) Prestar l’assistència sanitària als contingents mili-
tars espanyols destacats en missions internacionals, for-
mant part de forces expedicionàries, de dotacions de 
vaixells i el seu personal embarcat o participant en exerci-
cis tàctics. També li correspon prestar l’atenció sanitària 
que es desplegue en l’àmbit logisticooperatiu o en el de la 
destinació.

b) Determinar l’existència de les condicions psicofí-
siques necessàries per a l’ingrés en els centres docents 
militars de formació i per a la pèrdua de la condició 
d’alumne, d’acord amb el que establix l’article 56.5 i 
l’article 71.2, així com dictaminar sobre la insuficiència 
temporal o definitiva de les dites condicions als fins de 
baixa temporal en el servici o de limitació per a ocupar 
determinades destinacions, pas a retir per inutilitat per-
manent per al servici o resolució del compromís, segons 
corresponga. No obstant això, en cas que la baixa tempo-
ral es preveja inferior a un mes, l’òrgan competent per a 
acordar-la podrà ometre el dictamen de la Sanitat Militar 
si hi ha informe del facultatiu que corresponga en l’àmbit 
de la protecció social.

c) Determinar el grau inicial d’incapacitat, així com el 
seu agreujament, i l’existència de lesions permanents no 
invalidants, respecte a la prestació d’inutilitat per al ser-
vici del règim especial de la Seguretat Social de les Forces 
Armades.

2. A l’efecte de dictaminar sobre la insuficiència tem-
poral o definitiva de condicions psicofísiques, segons el 
que preveu l’apartat 1.b), el Ministeri de Defensa podrà 
establir convenis de col·laboració de la sanitat militar amb 
altres entitats públiques.

Disposició addicional sexta. Accés d’estrangers a militar 
de complement en el cos militar de Sanitat.

1. Sense perjuí del que establix l’article 56 també 
podran accedir a militar de complement en el Cos Militar 
de Sanitat en l’especialitat de medicina, sense posseir la 
nacionalitat espanyola, els nacionals dels països que 
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reglamentàriament es determinen entre aquells que man-
tenen amb Espanya especials vincles històrics, culturals i 
lingüístics, en les places que es determinen en la provisió 
anual corresponent.

2. Els serà aplicable el règim dels militars de comple-
ment establit en esta llei, tenint en compte que el seu 
compromís tindrà una duració, a comptar del seu nome-
nament com a alumne, de huit anys i que podran accedir 
a la condició de militar de carrera, d’acord amb el que 
preveu l’article 62, una vegada adquirida la nacionalitat 
espanyola.

Disposició addicional sèptima. Acció social.

1. Dins del suport al personal de les Forces Armades 
existirà un sistema d’acció social, complementari de la 
protecció social, en el qual es desenrotllaran programes 
de formació i d’oci per als militars professionals i les 
seues famílies i altres mesures de benestar social.

2. El Ministeri de Defensa ampliarà els programes 
d’acció social i els seus corresponents crèdits pressupos-
taris per a aconseguir que siguen aplicables en general a 
tots els membres de les Forces Armades i impulsarà els 
dedicats als militars de tropa i marineria, dins del procés 
per a consolidar la seua plena professionalització, en els 
quals es proporcionarà als qui tinguen subscrit un com-
promís de llarga duració prestacions semblants a les dels 
militars de carrera.

Disposició addicional octava. Servici d’Assistència Reli-
giosa.

1. El Govern garantirà l’assistència religiosa als 
membres de les Forces Armades en els termes que pre-
veu l’ordenament.

2. L’assistència religiosopastoral als membres 
catòlics de les Forces Armades s’exercix per mitjà de 
l’arquebisbat castrense, en els termes de l’Acord de 3 de 
gener de 1979 entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, pres-
tant-se pels cossos eclesiàstics de l’Exèrcit de Terra, de 
l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, declarats a extingir, i pel 
Servici d’Assistència Religiosa de les Forces Armades.

Els sacerdots integrats en el Servici d’Assistència Reli-
giosa, que són capellans castrenses en els termes que 
establix l’esmentat acord amb la Santa Seu, es regiran pel 
que preveu este, per la legislació canònica corresponent i 
per esta disposició.

Per a l’atenció religiosopastoral es podran establir 
convenis amb diòcesis i ordes religiosos per a incorporar, 
a proposta de l’arquebisbe castrense, sacerdots 
col·laboradors.

3. Els militars evangèlics, jueus o musulmans podran 
rebre assistència religiosa de la seua pròpia confessió, si 
ho desitgen, de conformitat amb el que determinen els 
corresponents acords de cooperació establits entre l’Estat 
espanyol i la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques 
d’Espanya, Federació de Comunitats Israelianes d’Espanya 
i Comissió Islàmica d’Espanya.

4. Els altres militars professionals podran rebre, si 
ho desitgen, assistència religiosa de ministres de culte de 
les esglésies, confessions o comunitats religioses inscri-
tes en el Registre d’Entitats Religioses, en els termes que 
preveu l’ordenament i, si és el cas, de conformitat amb el 
que s’establisca en els corresponents acords de coopera-
ció entre l’Estat espanyol i les dites entitats.

5. El règim del personal del Servici d’Assistència 
Religiosa de les Forces Armades, adscrit a la Subsecreta-
ria de Defensa, es regix pels criteris següents:

a) La relació de servicis professionals es constituïx 
amb personal vinculat amb caràcter permanent o tempo-
ral, que no adquirix condició militar.

b) La duració màxima de la relació de servicis amb 
caràcter temporal és de huit anys. Per a accedir-hi amb 
caràcter permanent és necessari superar les proves que 
es determinen reglamentàriament i haver prestat servici 
amb caràcter temporal durant, almenys, tres anys.

c) El règim d’assignació de llocs i la consegüent 
mobilitat és el del personal de les Forces Armades, amb 
les degudes adaptacions.

d) Les situacions administratives es regulen de 
manera semblant a les dels funcionaris de l’Administració 
general de l’Estat en allò que els siga aplicable.

e) El règim retributiu i de suport a la mobilitat 
s’establixen de forma semblant al del personal de les For-
ces Armades, amb les adaptacions obligades per la natu-
ralesa de la relació de servicis.

f) El règim disciplinari és l’aplicable als funcionaris 
de l’Administració general de l’Estat amb les modifica-
cions necessàries per a atendre les característiques de 
l’àmbit en què exercixen la seua funció i a la naturalesa 
d’esta.

g) El personal pertanyent al Servici d’Assistència 
Religiosa en les Forces Armades podrà optar per rebre la 
prestació d’assistència sanitària a través del règim espe-
cial de la Seguretat Social de les Forces Armades, de la 
manera que s’establisca reglamentàriament.

6. Els membres dels cossos eclesiàstics de l’Exèrcit 
de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, declarats a 
extingir, continuaran en els cossos de procedència, amb 
els mateixos drets i obligacions, i els serà aplicable la 
situació de reserva regulada en l’article 113.

Disposició addicional novena. Racionalització i simplifi-
cació dels procediments administratius.

En el desplegament reglamentari i en les normes 
d’aplicació d’esta llei, s’impulsarà la racionalització i la 
simplificació dels procediments administratius que se’n 
deriven.

En la tramitació d’eixos procediments es promourà el 
principi de celeritat administrativa, d’acord amb la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administra-
tiu Comú i es fomentarà l’ocupació i aplicació de tècni-
ques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, adop-
tant les mesures d’organització i tècniques necessàries 
per a assegurar l’autenticitat, confidencialitat, integritat, 
disponibilitat i conservació de la informació.

Disposició addicional deu. Reordenament dels escala-
fons de les escales auxiliars i del cos auxiliar 
d’especialistes de l’Exèrcit de Terra.

1. Esta disposició és aplicable als oficials de les esca-
les auxiliars d’infanteria, cavalleria, artilleria, enginyers, 
intendència, sanitat, farmàcia i veterinària i del cos auxi-
liar d’especialistes de l’Exèrcit de Terra que es trobaven en 
servici actiu en qualsevol ocupació el dia 21 d’abril de 
1974, data d’entrada en vigor de la Llei 13/1974, de 30 de 
març, d’Organització de les Escales Bàsica de Suboficials 
i Especial de Caps i Oficials de l’Exèrcit de Terra, que va 
declarar a extingir aquelles. En queden exclosos els qui no 
van realitzar o no van superar el curs d’aptitud per a l’accés 
a les escales auxiliars i al cos auxiliar d’especialistes.

També és aplicable, en les mateixes condicions, als 
suboficials que puguen accedir a les mencionades escales 
d’acord amb el que preveuen els apartats 1 i 2 de la dispo-
sició addicional octava de la Llei 17/1999, de 18 de maig, 
de Règim del Personal de les Forces Armades.

2. El Ministeri de Defensa procedirà a:

a) Reordenar, dins de les escales de l’apartat ante-
rior, els oficials i suboficials en servici actiu i reserva, amb 
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independència de la seua ocupació, per cursos d’aptitud 
per a l’accés a les esmentades escales i, dins de cada curs, 
per la puntuació obtinguda en este.

b) Assignar, dins d’eixe ordenament teòric, 
l’ocupació i l’antiguitat resultat d’aplicar a cada un d’ells 
els efectes del criteri més favorable derivat de l’execució 
de les sentències jurisdiccionals sobre ordenament 
d’escalafons de qualsevol d’estes escales, posteriors a 
l’entrada en vigor de la Llei 17/1989, de 19 de juliol, regu-
ladora del règim del personal militar professional.

L’aplicació del dit criteri es farà amb el límit que no 
supose l’assignació d’una ocupació i antiguitat posteriors 
a la data en què l’afectat complisca o haja complit 61 anys 
d’edat.

c) Publicar, abans de tres mesos des de l’entrada en 
vigor d’esta llei, la reordenació teòrica per escales especi-
ficant l’ocupació i l’antiguitat que correspon a cada u, 
habilitant un termini de tres mesos per a la presentació 
d’al·legacions, que hauran de resoldre’s abans de sis mesos 
a comptar de la data límit per a la seua presentació.

d) Publicar la reordenació definitiva per escales, una 
vegada resoltes les al·legacions esmentades en el 
paràgraf anterior.

3. Al personal en servici actiu i amb les dades d’eixa 
reordenació definitiva, el Ministeri de Defensa els incor-
porarà d’ofici, el dia primer del mes següent al de la data 
en què cada un passe a la situació de reserva, a la posició 
en l’escalafó que li corresponga amb l’assignació de la 
nova ocupació i antiguitat.

Als qui hagen passat a la reserva en una data poste-
rior a l’entrada en vigor d’esta llei, se’ls aplicarà la incor-
poració amb efectes des del dia primer del mes següent al 
de l’esmentada data.

Per als qui, a l’entrada en vigor d’esta llei, es troben en 
situació de reserva, la materialització de la nova posició 
en l’escalafó es farà amb efectes d’eixe dia.

4. Els oficials en retir a l’entrada en vigor d’esta llei 
procedents d’estes escales podran sol·licitar en el termini 
de sis mesos a partir de la publicació de la reordenació 
definitiva, l’ocupació i antiguitat assignats a qui els 
seguira en el curs d’aptitud per a l’accés a les dites esca-
les que figure en eixa reordenació per trobar-se en servici 
actiu o reserva i sempre amb el límit que no supose una 
ocupació i antiguitat posteriors a la data en què l’afectat 
va complir 61 anys d’edat.

5. L’aplicació d’estes mesures al personal procedent 
de reserva transitòria quedarà supeditada al fet que les 
dates d’antiguitat en les ocupacions resultants de la reor-
denació siguen anteriors a la data en què cada un es va 
integrar en la reserva transitòria. A partir d’eixe canvi de 
situació, només se li reconeixerà un ascens en aplicació 
del Reial Decret 1000/1985, de 19 de juny, pel qual 
s’establix la situació de reserva transitòria en l’Exèrcit de 
Terra.

6. Els qui, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta 
llei, tingueren limitació legal per a aconseguir determina-
des ocupacions o hagueren perdut llocs en l’escalafó per 
aplicació de la legislació vigent mantindran estes limita-
cions.

7. Qualsevol de les noves situacions generades en 
aplicació d’esta disposició no tindrà per a cap dels interes-
sats efectes econòmics anteriors a la data d’entrada en 
vigor d’esta llei i, en el cas dels de servici actiu, cap ante-
rior a la data del seu pas a reserva.

Disposició addicional onze. Prestació de gran invalidesa 
al personal del Cos de Mutilats de Guerra per la 
Pàtria.

El personal militar pertanyent al Cos a extingir de 
Mutilats de Guerra per la Pàtria que haguera passat a reti-
rat o a la situació de segona reserva d’oficials generals, en 

aplicació de la disposició final sexta de la Llei 17/1989, 
continuarà exclòs de l’acció protectora de la pensió 
d’inutilitat per al servici i de la prestació de gran invali-
desa, llevat que haguera passat a retirat amb la classifica-
ció d’absolut, i en este cas podrà accedir a la prestació de 
gran invalidesa a què es referix l’article 22.2 del Text Refós 
de la Llei sobre Seguretat Social de les Forces Armades 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 9 de juny, 
sempre que a l’entrada en vigor d’esta llei no haja arribat 
a l’edat establida per al retir en l’article 114.2a).

El càlcul de la quantia de les prestacions de gran inva-
lidesa es realitzarà d’acord amb les regles que determina 
l’article 23.2 del Text Refós de la Llei sobre Seguretat 
Social de les Forces Armades aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/2000, de 9 de juny. Per a la seua determinació 
es prendrà com a referència la pensió de classes passives 
que li haguera correspost en la data de pas a retirat, tenint 
en compte les revaloracions que haja experimentat 
l’esmentada prestació des d’eixa data.

Disposició transitòria primera. Plantilles reglamentàries 
i ascensos.

1. Fins al 30 de juny de l’any 2009 es continuaran 
aplicant els sistemes d’ascens establits en la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, i continuaran en vigor les plantilles apro-
vades pel Reial Decret 1311/2004, de 28 de maig, pel qual 
es fixen les plantilles reglamentàries de quadres de 
comandament de les Forces Armades per al període 2004-
2009, excepte les d’oficials generals i coronels, que per als 
cicles 2007-2008 i 2008-2009 seran fixades pel ministre de 
Defensa iniciant els ajustos per a aconseguir els efectius 
previstos en l’article 16.2 abans del 30 de juny de 2013.

2. En les normes reglamentàries d’ascens que 
s’aplicaran a partir de l’1 de juliol de l’any 2009 s’establirà 
el règim transitori de les exigències de titulació per a 
l’ascens fixades en esta llei.

3. A partir de l’entrada en vigor d’esta llei, no 
s’atorgarà en l’ocupació de soldat o mariner la distinció 
del grau militar de soldat o mariner de primera. Els qui 
tinguen el grau de soldat o mariner de primera conserva-
ran la dita distinció.

Disposició transitòria segona. Adaptació de l’ensenyança 
de formació.

1. Fins que no entre en funcionament el sistema de 
centres universitaris de la defensa, es mantindran els pro-
cessos d’ingrés i de formació per a l’accés a les escales 
superiors d’oficials dels cossos generals i d’infanteria de 
marina, amb les corresponents equivalències als títols del 
sistema educatiu general.

2. El Ministeri de Defensa promourà actuacions 
encaminades a facilitar als oficials dels cossos generals i 
d’infanteria de marina i als alumnes dels centres docents 
militars de formació d’oficials, l’obtenció de títols de grau 
universitari.

3. A partir de l’any 2008 no es produiran nous ingres-
sos en els centres docents militars de formació per a 
l’accés a les escales d’oficials dels cossos generals i 
d’especialistes i d’infanteria de marina, definides en la 
Llei 17/1999, de 18 de maig, i es mantindran els sistemes 
de formació per als qui es troben en els dits centres.

4. En els cossos i les escales no mencionats en els 
apartats anteriors, fins que no es procedisca al desplega-
ment reglamentari d’esta llei, es mantindrà el sistema 
d’ingrés i de formació per al seu accés i les equivalències 
corresponents als títols del sistema educatiu general.
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Disposició transitòria tercera. Relacions de llocs mili-
tars, historials militars i destinacions.

1. Les relacions de llocs militars s’hauran d’aprovar 
abans de l’1 de juliol de l’any 2008 i s’aplicaran a partir 
d’eixa data.

2. Les disposicions contingudes en esta llei sobre 
historials militars i destinacions seran de plena aplicació a 
partir de l’1 de juliol de l’any 2009.

Disposició transitòria quarta. Constitució de cossos i 
escales.

1. Fins al 30 de juny de l’any 2009 es mantindran els 
cossos i les escales de la Llei 17/1999, de 18 de maig, de 
Règim del Personal de les Forces Armades i a partir d’eixa 
data romandran per als supòsits previstos en esta dispo-
sició. L’1 de juliol d’eixe any es constituiran els cossos i les 
escales definits en esta llei d’acord amb el que es disposa 
en els apartats següents.

2. S’incorporaran a les noves escales els membres 
de les Forces Armades que es troben en qualsevol situa-
ció administrativa, excepte en la de reserva. Els qui esti-
guen en situació de reserva romandran en les seues esca-
les d’origen fins al seu pas a retir. També romandran
en les seues escales d’origen els que, segons el que pre-
veuen els apartats següents, renuncien a la incorporació a 
les noves escales o no superen el curs d’adaptació a què 
es referix esta disposició.

3. Els declarats no aptes per a l’ascens, els retinguts 
en l’ocupació i els qui hagen renunciat a un curs preceptiu 
per a l’ascens o no l’hagen superat mantindran les limita-
cions derivades de la Llei 17/1999, de 18 de maig, i de les 
disposicions que la despleguen. Així mateix, els declarats 
aptes amb limitació per a ocupar determinades destina-
cions la mantindran.

4. Els oficials generals de tots els cossos 
s’incorporaran a les noves escales l’1 de juliol de l’any 
2009 segons la seua ocupació i antiguitat.

5. El cicle d’ascensos 2008-2009 a les ocupacions de 
tinent a coronel i de sergent primer a suboficial major 
finalitzarà el 30 d’abril de l’any 2009. Des de l’1 de maig a 
l’1 de juliol no es produiran ascensos a les mencionades 
ocupacions. El cicle d’ascensos 2009-2010 començarà el 
dia 2 de juliol de l’any 2009.

6. Les incorporacions a les noves escales es realitza-
ran a partir de l’1 de juliol de l’any 2009 sobre la base, 
encara que es produïsquen en dates posteriors, de 
l’ocupació i l’antiguitat que cada un dels que accedisquen 
a les noves escales tinga l’1 de maig de l’any 2009.

7. Per als oficials dels cossos generals i d’especialistes 
de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire 
s’aplicaran les normes següents:

a) Els procedents de les escales superiors d’oficials 
dels cossos generals s’incorporaran, en tot cas, a les 
noves escales d’oficials dels cossos generals correspo-
nents.

b) La incorporació dels procedents de les escales 
d’oficials dels cossos generals i d’especialistes a les noves 
escales d’oficials dels cossos generals tindrà caràcter 
voluntari. Els qui no desitgen incorporar-s’hi hauran de 
renunciar abans del 31 de març de l’any 2008, però seran 
tinguts en compte a l’aplicar el criteri de proporcionalitat 
en el procés d’ordenació per a la incorporació.

Els que no hagen renunciat a la incorporació seran 
convocats per a realitzar un curs d’adaptació els aspectes 
del qual relatius a contingut, duració, calendari de realit-
zació, normes d’ajornament, repetició, renúncia, requisits 
per a la seua superació i règim d’avaluacions i qualifica-
cions, així com els casos en què el dit curs tindrà caràcter 
d’actualització als efectes previstos en l’article 90.2, seran 

establits per orde del Ministre de Defensa abans del 31 de 
gener de l’any 2008.

Les convocatòries al curs d’adaptació hauran de reali-
tzar-se a partir del 30 d’abril de l’any 2008.

Els components de les dites escales que no superen el 
curs romandran en la seua escala d’origen amb els efec-
tes previstos en l’apartat 16 per als que hagen renunciat a 
la incorporació.

c) Els coronels de les escales superiors d’oficials 
dels cossos generals s’incorporaran a les noves escales 
d’oficials dels cossos generals corresponents el dia 1 de 
juliol de l’any 2009, segons la seua ocupació i antiguitat.

d) Els tinents coronels, els comandants i els capitans 
de les escales superiors d’oficials i de les escales d’oficials 
dels cossos generals i d’especialistes dels exèrcits 
s’ordenaran per a incorporar-se a les noves escales 
d’oficials dels cossos generals de cada exèrcit per ocupa-
cions de manera proporcional als efectius de cada ocupa-
ció i de cada una de les procedències. En eixa ordenació 
es modificaran les dates d’antiguitat en l’ocupació de 
manera que s’obtinga un llistat decreixent d’antiguitat i 
sense que a cap dels escalafonats se li n’assigne una 
menor de la que tinga en la seua escala de procedència.

La incorporació dels procedents de les escales supe-
riors d’oficials es farà efectiva l’1 de juliol de l’any 2009 i 
la dels procedents de les escales d’oficials dels cossos 
generals i d’especialistes l’1 de juliol de cada any, a partir 
del 2009, quan es tinga superat el curs d’adaptació a què 
es referix esta disposició. En tot cas, es materialitzarà en 
la posició derivada de l’ordenació del paràgraf anterior.

e) Els tinents de les escales superiors d’oficials dels 
cossos generals s’incorporaran a les noves escales 
d’oficials dels cossos generals corresponents el dia 1 de 
juliol de l’any 2009, segons la seua ocupació i antiguitat.

f) Els tinents de les escales d’oficials dels cossos 
generals i d’especialistes s’incorporaran a les noves esca-
les d’oficials dels cossos generals del respectiu exèrcit en 
ascendir a capità pel sistema d’antiguitat. L’ascens i la 
incorporació es produiran el 2 de juliol de l’any 2009 i l’1 
de juliol dels anys successius quan es porten més de huit 
anys de temps de servicis entre les ocupacions d’alferes i 
tinent en l’escala de procedència i sempre que es tinga 
superat el curs d’adaptació.

Cada un dels que van accedir a estes escales amb 
l’ocupació de tinent ascendirà a capità i s’incorporarà a 
les noves escales d’oficials dels cossos generals del res-
pectiu exèrcit el mateix dia de l’ascens del qui el prece-
disca en l’escalafó i sempre que tinga superat el curs 
d’adaptació.

En cas d’igualtat en l’antiguitat, l’orde d’ascens a 
capità dels procedents del cos general i del cos 
d’especialistes es determinarà aplicant el criteri de pro-
porcionalitat segons el nombre d’efectius de cada proce-
dència que en cada cas s’integren.

g) Els alferes de les escales d’oficials dels cossos 
generals i d’especialistes a partir del 2 de juliol de l’any 
2009 ascendiran a tinent en la seua escala d’origen pel 
sistema d’antiguitat en complir tres anys de temps de ser-
vicis en l’ocupació. S’incorporaran a les noves escales 
d’oficials dels cossos generals de cada exèrcit en ascendir 
a capità en la manera prevista en l’apartat 7.f).

h) En el cicle d’ascensos 2008-2009, els tinents i els 
alferes als quals es referixen les lletres f) i g) d’este apar-
tat, així com els de l’apartat 10, ascendiran a l’ocupació de 
capità i tinent, respectivament, pel sistema d’antiguitat 
sempre que complisquen les exigències de temps de ser-
vicis establides en estes.

8. Els membres de les escales de suboficials dels 
cossos generals i d’especialistes s’incorporaran l’1 de 
juliol de l’any 2009 a les noves escales de suboficials dels 
cossos generals de cada exèrcit, segons la seua ocupació 
i antiguitat. En cas d’igualtat en l’antiguitat s’ordenaran 
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de forma proporcional als efectius dels de la mateixa anti-
guitat de cada una de les procedències.

9. Els militars de tropa i marineria que mantenen 
una relació de servicis professionals de caràcter perma-
nent tindran la condició de militars de carrera des de 
l’entrada en vigor d’esta llei. Tant estos com els de caràc-
ter temporal s’incorporaran l’1 de juliol de l’any 2009 a les 
escales de tropa o marineria dels cossos generals de cada 
exèrcit segons la seua ocupació i antiguitat. En cas 
d’igualtat en l’antiguitat s’ordenaran de manera propor-
cional als efectius dels de la mateixa antiguitat de cada 
una de les procedències.

10. En el cos d’Infanteria de Marina s’aplicaran els 
mateixos criteris dels apartats anteriors per a la incorpo-
ració a la nova escala d’oficials dels membres de l’escala 
superior d’oficials i de l’escala d’oficials i per a constituir 
l’escala de suboficials i l’escala de tropa d’este cos. A esta 
última s’incorporaran els qui posseïsquen les especiali-
tats d’Infanteria de Marina i de música.

11. En els cossos d’intendència i enginyers de 
l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire i en els 
cossos comuns de les Forces Armades amb data 1 de 
juliol de l’any 2009 s’aplicaran les normes següents:

a) Els membres de les escales superiors d’oficials 
s’incorporaran a les noves escales d’oficials dels cossos 
corresponents segons la seua ocupació i antiguitat.

b) Els membres de les escales tècniques d’oficials 
dels cossos d’enginyers s’incorporaran a les noves esca-
les tècniques, segons la seua ocupació i antiguitat. Els 
alferes s’incorporaran a la nova escala en ascendir a 
tinent pel sistema d’antiguitat en complir tres anys de 
temps de servicis en l’ocupació.

c) Els membres de l’escala d’oficials del cos militar 
de Sanitat s’incorporaran a la nova escala d’oficials infer-
mers, segons la seua ocupació i antiguitat. Els alferes 
s’incorporaran a la nova escala a l’ascendir a tinent pel 
sistema d’antiguitat en complir tres anys de temps de ser-
vicis en l’ocupació.

d) Els membres de l’escala de suboficials del Cos 
de Músiques Militars s’incorporaran a la nova escala de 
la mateixa denominació, segons la seua ocupació i anti-
guitat.

12. Quan concórrega personal de distintes proce-
dències i siga necessari utilitzar criteris de proporcionali-
tat, s’aplicarà a cada un dels membres de les diferents 
procedències la fórmula següent:

C = (P –0.5)/N en què:

C = Coeficient per a l’ordenació.
P = Número d’orde que l’interessat ocupa en el 

col·lectiu de procedència de la seua escala constituït pels 
de la mateixa ocupació o els de la mateixa ocupació i anti-
guitat, segons corresponga.

N = Nombre de components del col·lectiu anterior.

A continuació, s’ordenarà els de les distintes proce-
dències prenent els coeficients de menor a major, i es 
resoldrà en cas d’igualtat a favor del de més edat.

13. Als que finalitzen el període de formació després 
de l’1 de juliol de l’any 2009 se’ls aplicaran les normes 
següents:

a) S’incorporaran a les noves escales d’oficials, quan 
la formació siga per a l’accés a les escales superiors 
d’oficials dels cossos generals, d’infanteria de marina, 
d’intendència i d’enginyers dels exèrcits i dels cossos 
comuns de les Forces Armades.

b) Accediran amb l’ocupació d’alferes a les escales 
d’oficials dels cossos generals i d’especialistes i 
d’Infanteria de Marina de la Llei 17/1999, de 18 de maig, 
quan la formació siga per a les dites escales i se’ls seran 
aplicables les normes d’ascens i incorporació a les noves 
escales definides en esta disposició.

c) També s’accedirà a l’ocupació d’alferes quan la 
formació siga per a les escales tècniques d’oficials dels 
cossos d’enginyers dels exèrcits o a l’escala d’oficials del 
Cos Militar de Sanitat, i els seran aplicables les normes 
d’ascens i incorporació a les noves escales definides en 
esta disposició fins a l’1 de juliol de l’any 2012, data en 
què tots els alferes ascendiran a tinent pel sistema 
d’antiguitat i s’incorporaran a les noves escales. A partir 
de la dita data l’accés a les mencionades escales serà amb 
l’ocupació de tinent.

d) La incorporació a les noves escales de suboficials 
i tropa i marineria s’efectuarà amb els criteris d’esta dis-
posició segons les normes d’adaptació que a estos efec-
tes determine el ministre de Defensa.

14. Els militars professionals que s’incorporen a les 
noves escales mantindran les especialitats que tenien en 
les d’origen. A l’efecte de les condicions per a l’ascens es 
computaran totes les destinacions ocupades en el seu 
lloc.

15. Existirà una oferta d’especialització per als afec-
tats pel procés de constitució de cossos i escales, a l’efecte 
de completar, en l’àmbit de l’ensenyança de perfecciona-
ment, la preparació per a l’exercici professional en l’escala 
corresponent i per a, si és el cas, la reorientació o adapta-
ció del perfil de carrera a què es referix l’article 75.1.

16. Els components de les escales d’oficials dels cos-
sos generals, d’Infanteria de Marina i d’especialistes dels 
exèrcits que no s’incorporen a les noves escales, per 
renúncia o altres causes, romandran en les seues escales 
d’origen, que queden declarades a extingir a partir de l’1 
de juliol de l’any 2009, amb la denominació d’«escala a 
extingir d’oficials» dels cossos corresponents.

En estes escales, a l’ocupació de tinent coronel 
s’ascendirà pel sistema d’elecció, sempre que es tinguen 
complits almenys quatre anys de temps de servicis en 
l’ocupació de comandant i en ocasió de vacant en les 
plantilles que per a esta ocupació determine el ministre 
de Defensa.

A l’ocupació de comandant s’ascendirà pel sistema de 
classificació, sempre que es tinguen complits almenys set 
anys de temps de servicis en l’ocupació de capità i en oca-
sió de vacant en les plantilles que per a esta ocupació 
determine el ministre de Defensa.

L’ascens a capità es produirà per antiguitat en complir 
nou anys de temps de servicis entre les ocupacions de 
tinent i alferes. Cada un dels que van accedir a estes esca-
les en l’ocupació de tinent ascendirà a capità el mateix dia 
de l’ascens del que el precedisca en l’escalafó, compu-
tant-se-li en tant que condicions per a l’ascens totes els 
destinacions ocupades en el lloc.

L’ascens a tinent es produirà per antiguitat en complir 
tres anys de temps de servicis en l’ocupació.

En les relacions de llocs militars s’especificaran aque-
lls que puguen ser ocupats per personal d’estes escales a 
extingir d’oficials.

Este personal passarà a la situació de reserva en com-
plir l’edat prevista en l’article 113.4; en les quotes regula-
des en l’article 113.3, tant de manera voluntària o consen-
tida com amb caràcter forçós, entre els de major antiguitat 
en l’ocupació corresponent, i per complir trenta-tres anys 
des de l’obtenció de la condició de militar de carrera 
segons el que preveu la disposició transitòria octava, 
apartat 4. Este últim supòsit no s’aplicarà als tinents coro-
nels, que passaran a la reserva en complir sis anys de 
permanència en l’ocupació, si bé els qui en correspondre’ls 
passar a esta situació tenen menys de cinquanta-sis anys 
d’edat, ho faran en la data en què complisquen la dita 
edat.
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Disposició transitòria quinta. Règim dels militars de 
complement de la Llei 17/1999, de 18 de maig.

1. Els que a l’entrada en vigor d’esta llei tinguen la 
condició de militar de complement continuaran regint-se 
pel règim de compromisos i ascensos establit en la Llei 
17/1999, de 18 de maig, i en la disposició final primera de 
la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i Marineria, amb les 
modificacions establides en esta disposició, que també 
s’aplicarà als que trobant-se en període de formació acce-
disquen a l’esmentada condició.

2. Els que porten menys de cinc anys de servicis 
podran optar per complir el seu compromís i causar baixa 
en les Forces Armades o renovar-lo per un de  nou fins a 
completar sis anys de servicis, declaració amb la prèvia 
d’idoneïtat, i es regiran a partir d’eixe moment pel que 
establixen els apartats següents.

3. Els que porten més de cinc anys de servicis i els de 
l’apartat anterior a mesura que els complisquen podran 
optar per firmar, amb la declaració prèvia d’idoneïtat, un 
compromís de llarga duració fins als quaranta-cinc anys 
amb el règim establit per a la tropa i marineria en la Llei 
8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i Marineria i en esta llei. Els 
qui tinguen l’ocupació d’alferes ascendiran a tinent amb 
efectes a partir de la data de la firma del compromís i tots 
meritaran triennis a partir de l’inici del compromís de 
llarga duració. Els qui no firmen eixe compromís causa-
ran baixa en les Forces Armades en finalitzar el que tin-
guen subscrit.

Els militars de complement que tinguen subscrit un 
compromís de llarga duració podran ingressar en el Reial 
i Militar Orde de Sant Hermenegild si complixen els requi-
sits d’impecable conducta i temps de servicis, comptabi-
litzats en la seua manera de vinculació professional amb 
les Forces Armades, exigits als militars de carrera en les 
normes reglamentàries corresponents.

4. Els militars de complement podran accedir per 
promoció interna a l’ensenyança militar de formació per a 
la incorporació amb l’ocupació de tinent a les diverses 
escales d’oficials, segons els criteris establits en l’article 
66 de la Llei 17/1999, de 18 de maig, adaptats reglamen-
tàriament a l’estructura de cossos i escales i a l’ensenyança 
de formació regulades en esta llei.

Als militars de complement que posseïsquen les titu-
lacions exigides per a l’ingrés en els centres docents mili-
tars de formació per a l’accés a les escales d’oficials dels 
cossos comuns de la defensa o dels cossos d’enginyers 
dels exèrcits, se’ls reservaran places específiques en les 
provisions anuals.

5. Complit el compromís de llarga duració es pas-
sarà a reservista d’especial disponibilitat en les condi-
cions establides en la Llei de Tropa i Marineria, es per-
cebrà una assignació per disponibilitat d’1,9 vegades la 
corresponent als militars de tropa i marineria i queda-
ran inclosos en l’article 122.3 d’esta llei. Si és el cas, es 
tindrà dret a percebre la prima per servicis prestats en 
els casos i amb la quantia que es determine reglamen-
tàriament.

El militar de complement amb un compromís de llarga 
duració, que amb 45 anys d’edat no haja complit els 18 de 
servicis i tinga possibilitat d’assolir-los abans de fer els 50 
anys d’edat podrà ampliar el seu compromís fins que 
adquirisca el temps de servicis mencionat.

També podran prorrogar el seu compromís fins als 50 
anys els militars de complement que, a l’entrada en vigor 
de la present llei, hagen fet els 42 anys.

6. Els militars de complement que causen baixa en 
les Forces Armades i no passen a reservista d’especial 
disponibilitat, podran accedir a reservista voluntari 
d’acord amb el que establix l’article 130 per als militars 
professionals.

7. Els militars de complement que tinguen subscrit 
un compromís de llarga duració, podran accedir a la con-

dició de permanent en les places que es determinen en 
les provisions anuals a partir de l’any 2009, conservant 
l’ocupació que tinguen. Per a participar en els correspo-
nents processos de selecció es requerirà tindre complits 
deu anys de servici com militar de complement i les altres 
condicions que es determinen reglamentàriament. Els qui 
accedisquen a eixa relació de servicis de caràcter perma-
nent adquiriran la condició de militar de carrera.

Es podran assolir les ocupacions de capità i coman-
dant, als quals s’ascendirà pels sistemes d’antiguitat i 
elecció respectivament.

Els seran aplicables les situacions administratives 
regulades per als militars de carrera i, en conseqüència, 
passaran a reserva en condicions anàlogues a les esta-
blides per als components de les escales a extingir 
d’oficials a les quals fa referència la disposició transi-
tòria anterior.

8. El ministre de Defensa, tenint en compte el que 
preveu esta disposició, determinarà les plantilles per ocu-
pacions dels militars de complement adscrits als diversos 
cossos i escales, diferenciant les de militars de carrera.

9. Els reservistes d’especial disponibilitat, tant els 
procedents de militar de complement com de tropa i 
marineria, mantindran, si ho sol·liciten, una especial rela-
ció amb les Forces Armades, per mitjà de la seua adscrip-
ció a la unitat militar que trien, amb la conformitat prèvia 
del comandament o la direcció de personal de l’exèrcit 
corresponent. Podran assistir a actes i cerimònies militars 
en què la dita unitat participe, usar l’uniforme en actes 
militars i socials solemnes i disposar de la corresponent 
targeta d’identificació. Se’ls facilitarà l’accés a la informa-
ció sobre prestacions a què tenen dret i altres assumptes 
que puguen ser del seu interés.

Disposició transitòria sexta. Ascensos en reserva.

Els tinents coronels i els comandants que passen a la 
situació de reserva a partir de l’entrada en vigor d’esta 
llei, pertanguen a una escala en què existisca l’ocupació 
de coronel, no tinguen limitació legal per a ascendir i 
complisquen deu anys en la seua ocupació computant el 
temps en reserva, podran obtindre, si reunixen eixes con-
dicions abans del 30 de juny de l’any 2019 i ho sol·liciten, 
l’ocupació de coronel o tinent coronel, respectivament. 
Se’ls concedirà amb efectes d’1 de juliol següent a la data 
en què reunisquen les condicions.

Disposició transitòria sèptima. Ascens de suboficials a 
l’ocupació de tinent.

1. Tots els suboficials que hagen obtingut l’ocupació 
de sergent a partir de l’1 de gener de 1977 i amb anterio-
ritat a l’1 de gener de 1990, data d’entrada en vigor de la 
Llei 17/1989, de 19 de juliol, reguladora del Règim del 
Personal Militar Professional, i que no tinguen limitació 
legal per a aconseguir l’ocupació de subtinent, podran 
obtindre l’ocupació de tinent de les escales d’oficials de 
la Llei 17/1999, de 18 de maig, de Règim del Personal de 
les Forces Armades, en el moment del seu pas a la situa-
ció de reserva si ho sol·liciten prèviament, amb antigui-
tat, temps de servicis i efectes econòmics des de la data 
d’ascens.

2. El personal de l’apartat anterior que es trobe en la 
situació de reserva i que no haja pogut acollir-se al que 
preveu la disposició addicional octava.3 de la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, de Règim del Personal de les Forces Arma-
des, podrà obtindre l’ocupació de tinent si ho sol·licita en 
el termini de sis mesos, a partir de l’entrada en vigor 
d’esta llei, amb antiguitat, temps de servicis i efectes 
econòmics a partir de l’1 de gener de 2008.
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Disposició transitòria octava. Adaptació de les situa-
cions administratives.

1. Al militar professional que es trobe en alguna de 
les situacions administratives la regulació de la qual 
quede modificada per esta llei els serà aplicable la nova 
normativa amb efectes des de la seua entrada en vigor, 
passant, si és el cas, d’ofici a la situació que corresponga, 
sense perjuí dels drets adquirits fins eixa data. El personal 
que es trobe en situació de reserva es mantindrà en la dita 
situació amb independència de les noves condicions de 
pas a esta establides en esta llei.

2. El pas a la situació de reserva, d’acord amb el que 
establix l’article 113.1.b), per sis anys de permanència en 
l’ocupació de coronel s’aplicarà a partir de l’1 d’agost de 
l’any 2013. Fins a eixa data els suboficials majors passa-
ran a la situació de reserva per sis anys de permanència 
en l’ocupació sempre que tinguen més de cinquanta-sis 
anys d’edat; si no els tenen, ho faran en la data en què 
complisquen l’esmentada edat.

Els tinents coronels de les escales d’oficials dels cossos 
generals i d’especialistes i d’Infanteria de marina continua-
ran passant a la reserva en complir sis anys de permanèn-
cia en l’ocupació fins al 30 de juny de l’any 2009. Els qui, en 
correspondre’ls passar a esta situació, compten amb 
menys de cinquanta-sis anys d’edat, ho faran en la data 
que complisquen la dita edat.

Els tinents coronels de les escales tècniques dels cos-
sos d’enginyers de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire i de l’escala d’oficials infermers del Cos 
Militar de Sanitat al qual correspon passar a la reserva per 
complir sis anys de permanència en l’ocupació, ho faran 
fins al 30 de juny de l’any 2013 sempre que tinguen més 
de cinquanta-sis anys d’edat; si no els tenen, ho faran en 
la data en què complisquen l’esmentada edat.

3. Si no hi ha suficients voluntaris o consentidors per 
a cobrir les quotes establides en l’article 113.3 per al pas a 
la situació de reserva, només es completaran amb caràc-
ter forçós en les quotes que autoritzen el ministre de 
Defensa a partir de l’1 de juliol de l’any 2008.

4. Fins al 31 de juliol de l’any 2013 continuarà apli-
cant-se el supòsit de pas a la situació de reserva, previst 
en l’article 144.2.b) de la Llei 17/1999, de 18 de maig, per 
als pertanyents als cossos generals, d’Infanteria de 
Marina i d’especialistes, estés a partir de l’1 de juliol de 
l’any 2009 als tinents coronels procedents de les escales 
d’oficials dels dits cossos que s’hagen integrat en les 
noves escales. En cas que no es tinguen complits els cin-
quanta-sis anys, es retardarà el pas a la reserva al moment 
de complir eixa edat.

Fins al 30 de juny de 2017 el personal mencionat en el 
paràgraf anterior, així com els tinents coronels procedents 
de les escales d’oficials que no s’hagen integrat en les 
noves escales i els suboficials majors dels esmentats cos-
sos, amb més de trenta-tres anys des del seu ingrés en les 
Forces Armades, podran sol·licitar el pas voluntari a la 
reserva sempre que tinguen complits cinquanta-huit anys 
d’edat, i els serà aplicable el que preveu l’article 113.6. En 
cas que no tinguen complida eixa edat en el moment de la 
petició, se’ls concedirà amb efectes de la data en què la 
complisquen.

5. Els generals de brigada que tinguen la dita ocupa-
ció amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta llei, passa-
ran també a la situació de reserva a l’edat establida en 
l’article 144.1.a) de la Llei 17/1999, de 18 de maig.

Disposició transitòria novena. Règim retributiu en la 
situació de reserva.

1. Els militars de carrera que a l’entrada en vigor 
d’esta llei es troben en la situació de reserva per aplicació 
de l’article 144 de la Llei 17/1999, de 18 de maig, mantin-

dran les retribucions de servici actiu fins a l’edat assenya-
lada en l’article 113.10 d’esta llei. Este règim retributiu 
s’aplicarà igualment als coronels que hagen passat a la 
situació de reserva per aplicació de la disposició addicio-
nal setzena de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pres-
supostos Generals de l’Estat per a 1991.

2. El que establix l’apartat anterior serà igualment 
aplicable als militars de carrera que passen a la situació 
de reserva per la disposició transitòria octava.

3. Als oficials generals, en situacions de servici actiu 
o reserva, que hagen accedit a l’ocupació de general de 
divisió amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta llei, 
se’ls continuarà aplicant el que preveu l’article 144.10 
paràgraf segon de la Llei 17/1999, de 18 de maig.

Disposició transitòria deu. Accés a una relació de servi-
cis de caràcter permanent de militars de tropa i mari-
neria.

Els militars de tropa i marineria que es van reincorpo-
rar a les Forces Armades amb un compromís de llarga 
duració, en aplicació de la disposició transitòria primera 
de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de Tropa i Marineria, es 
podran presentar a una convocatòria amb caràcter 
extraordinari per a adquirir la condició de permanent, 
sense estar sotmesos a límits d’edat, titulacions exigibles 
i nombre previ de convocatòries.

Disposició transitòria onze. Reservistes.

1. A partir de l’entrada en vigor d’esta llei no es 
produiran nous accessos a la condició de reservista 
temporal.

2. Els reservistes temporals que, en aplicació de la 
Llei 17/1999, de 18 de maig, mantinguen eixa condició el 
30 de juny de l’any 2009 cessaran en eixa data. Durant eixe 
període podran sol·licitar el seu pas a la condició de reser-
vista voluntari de la forma prevista en l’article 130.

3. Els espanyols que, havent realitzat el servici mili-
tar obligatori en qualsevol de les seues modalitats i que a 
l’entrada en vigor d’esta llei, superen els quaranta anys 
d’edat, podran sol·licitar la consideració de reservistes 
voluntaris honorífics.

Disposició transitòria dotze. Adequació de rang normatiu.

Fins que s’aproven, per reial decret, les Reials Orde-
nances per a les Forces Armades d’acord amb el que pre-
veu l’article 4.3 d’esta llei, els articles 1 al 4, 6, 10, 14 al 19, 
25, 27, 30 al 33, 35 al 48, 51 al 78, 80 al 83, 85, 86, 88 al 167, 
189 i 191 de la Llei 85/1978, de 28 de desembre, de Reials 
Ordenances per a les Forces Armades, tindran el rang de 
reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogacions i vigències.

1. Queden derogats els articles 5, 7 al 9, 11 al 13, 20 al 
24, 26, 28, 29, 34, 49, 50, 79, 84, 87, 168, 170 al 173, 175, 
176, 179, 183 al 184, 186 al 188, 190 i 192 al 224 de la Llei 
85/1978, de 28 de desembre, de Reials Ordenances per a 
les Forces Armades, i queden vigents els articles 169, 174, 
177, 178, 180, 181, 182 i 185.

Queden derogades la Llei 17/1999, de 18 de maig, de 
Règim del Personal de les Forces Armades, excepte els 
articles 150 a 155 i 160 a 162, la disposició final segona i 
les disposicions que s’esmenten en l’apartat següent, que 
continuaran en vigor, i la Llei 32/2002, de 5 de juliol, que 
modifica la Llei 17/1999, de 18 de maig, a fi de permetre 
l’accés d’estrangers a la condició de militar professional 
de tropa i marineria.

També queden derogades la Llei 50/1969, de 26 d’abril, 
bàsica de Mobilització Nacional, la Llei 48/1984, de 26 de 
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desembre, reguladora de l’objecció de consciència i de la 
prestació social substitutòria; la disposició addicional ter-
cera, apartat 1, del Text Refós de la Llei sobre Seguretat 
Social de les Forces Armades aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2000, de 9 de juny i totes les disposicions del 
mateix rang o d’un rang inferior en allò que contradiguen 
esta llei o s’hi oposen.

2. Seguiran en vigor mentres subsistisca personal a 
qui els siguen aplicables les següents disposicions de la 
Llei 17/1999, de 18 de maig: disposició addicional octava, 
accés de suboficials a l’ocupació de tinent; disposició 
addicional onze, pas a la reserva; disposició addicional 
dotze, perfeccionament de triennis; disposició transitòria 
tercera, règim del personal d’escales a extingir; disposició 
transitòria sèptima, situació de segona reserva dels ofi-
cials generals; disposició transitòria octava, pas a la situa-
ció de reserva d’oficials generals; l’apartat 2 de la disposi-
ció transitòria deu, règim transitori de pas a la situació de 
reserva; disposició transitòria onze, reserva transitòria; 
disposició transitòria quinze, Cos de Mutilats de Guerra 
per la Pàtria; disposició transitòria setze, personal al ser-
vici d’organismes civils i l’apartat 4 de la disposició dero-
gatòria única.

3. En les disposicions vigents, les referències i 
remissions a la Llei 17/1999, de 18 de maig, de Règim del 
Personal de les Forces Armades, s’entendran efectuades a 
esta llei, excepte en relació a les matèries de l’esmentada 
llei que queden en vigor segons esta disposició.

Disposició final primera. Modificació del Text Refós de la 
Llei sobre Seguretat Social de les Forces Armades, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 9 de 
juny.

El Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social de les 
Forces Armades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2000, 
de 9 de juny, queda modificat com seguix:

U. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Camp d’aplicació.

1. Queden obligatòriament inclosos en el camp 
d’aplicació d’este règim especial:

a) Els militars de carrera de les Forces Armades.
b) Els militars de complement, mentres man-

tinguen la seua relació de servicis amb les Forces 
Armades.

c) Els militars professionals de tropa i marine-
ria, mentres mantinguen la seua relació de servicis 
amb les Forces Armades.

d) Els alumnes de l’ensenyança militar de for-
mació.

e) Els militars de carrera de la Guàrdia Civil i els 
alumnes dels centres docents de formació del dit cos.

f) Els funcionaris civils de cossos adscrits al 
Ministeri de Defensa que no hagen exercit l’opció 
d’incorporar-se al Règim Especial de Seguretat 
Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, així com, si 
és el cas, els funcionaris en pràctiques per a l’ingrés 
en els dits cossos.

g) El personal regit per l’Estatut de Personal del 
Centre Nacional d’Intel·ligència.

L’esmentada obligatorietat es mantindrà siga 
quina siga la situació administrativa en què es trobe 
el personal enumerat, excepte en els casos 
d’excedència en què el temps de permanència no 
siga computable a l’efecte de drets passius.

2. També queda obligatòriament inclòs en el 
camp d’aplicació d’este règim especial el personal 
comprés en algun dels apartats del número anterior 
que passe a retir o jubilació.

3. El personal que, per motius diferents dels 
al·ludits en l’apartat anterior, perda la condició de 
militar o funcionari civil o es trobe en la situació 
d’excedència en què el temps de permanència no 
siga computable a l’efecte de drets passius, i els 
reservistes d’especial disponibilitat, podran estar en 
l’àmbit d’aplicació d’esta llei, sempre que en estes 
situacions no pertanguen a cap altre règim de Segu-
retat Social i abonen a càrrec seu la quantia íntegra 
de les cotitzacions a càrrec de l’Estat i dels interessats 
que fixe la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

4. Quan una única prestació de servicis siga 
causa d’inclusió obligatòria en este règim especial 
i en un altre o altres règims de Seguretat Social, es 
podrà optar, per una sola vegada, per pertànyer 
exclusivament al regulat en esta Llei, llevat que la 
doble afiliació afecte este i un altre règim especial 
de funcionaris, i en este cas es podrà optar, també 
per una sola vegada, per pertànyer a qualsevol 
dels dos.

5. Queda exclòs de la present llei i seguirà 
regint-se per les seues normes específiques el per-
sonal civil, no funcionari, que preste servicis en 
l’Administració Militar.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la 
manera següent:

«2. La determinació de la condició de benefi-
ciari en este règim especial s’establirà reglamen-
tàriament».

Tres. L’article 13 queda redactat de la manera següent:

«Article 13. Contingut de l’assistència sanitària.

La prestació d’assistència sanitària comprén:

a) Els servicis d’atenció primària, inclosa 
l’atenció primària d’urgència en règim ambulatori o 
a domicili, i l’atenció especialitzada, ja siga en règim 
ambulatori o hospitalari i els servicis d’urgència 
hospitalària, tots estos amb un contingut anàleg a 
l’establit per als beneficiaris del Sistema Nacional de 
Salut.

b) La prestació farmacèutica, que inclou les 
fórmules magistrals i preparats oficinals, les espe-
cialitats i els efectes i accessoris farmacèutics, amb 
l’extensió determinada per als beneficiaris del Sis-
tema Nacional de Salut. Els beneficiaris participaran 
per mitjà del pagament d’una quantitat percentual 
per recepta, o si és el cas, per medicament, que es 
determinarà reglamentàriament.

c) Les prestacions complementàries, la defini-
ció i contingut de les quals es determinaran regla-
mentàriament.»

Quatre. L’article 16 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 16. Sanitat militar.

El que disposa esta secció 1a ha d’entendre’s 
sense perjuí de les funcions que, d’acord amb la 
legislació vigent, corresponen a la sanitat militar en 
l’àmbit logisticooperatiu, així com allò que es referix 
a l’apreciació de les condicions psicofísiques neces-
sàries per al servici.»

Cinc. A l’article 22.6.b) se li afig un segon paràgraf 
amb la redacció següent:

«En este cas, també es reconeixerà el dret dels 
interessats a les prestacions incloses en esta secció 
quan amb anterioritat a la declaració de retir hagen 
cessat en el destinació que ocupen en la situació de 
reserva, sempre que el dit cessament s’haja produït 
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per l’inici d’un expedient d’insuficiència psicofísica 
que done lloc a l’esmentada declaració.»

Sis. A la disposició transitòria única se li dóna un 
nou títol, quedant redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria única. Prestacions d’inutilitat 
per al servici anteriors al 15 de juny de 2000.»

Set. A la disposició transitòria única se li afig un nou 
paràgraf C) amb la redacció següent:

«C) Pel text modificat dels articles 22 i 23, de 
conformitat amb la redacció prevista en l’article 49 
de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesu-
res Fiscals, Administratives i d’Orde Social, si els 
fets causants es van produir des de l’1 de gener
de 1998 fins al 14 de juny de 2000, ambdós inclusi-
vament.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei, de 8 de 
juny de 1957, reguladora del Registre Civil.

A l’article 18 de la Llei, de 8 de juny de 1957, regula-
dora del Registre Civil, se li afig un nou paràgraf amb la 
redacció següent:

«També s’inscriurà en el Registre Civil Central la 
defunció de les persones de nacionalitat estrangera 
al servici de les Forces Armades i de les Forces de 
Seguretat espanyoles, sempre que la dita defunció 
haja ocorregut durant una missió o operació fora 
d’Espanya i que el sistema registral de l’Estat on 
haja ocorregut el fet no practique la pertinent ins-
cripció, sense perjuí de traslladar la inscripció realit-
zada al Registre de l’Estat del qual siga nacional la 
persona morta.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, de Règim del Personal de les Forces 
Armades.

L’apartat 2 de l’article 152 de la Llei 17/1999, de 18 de 
maig, de Règim del Personal de les Forces Armades, que 
continua en vigor segons el que preveu l’apartat 1 de la 
disposició derogatòria única d’esta llei, queda redactat de 
la manera següent:

«2. Només als efectes retributius i de fixació 
dels havers reguladors per a la determinació dels 
drets passius del personal militar, s’aplicaran les 
següents equivalències entre les ocupacions mili-
tars i els grups de classificació dels funcionaris al 
servici de les administracions públiques:

General d’exèrcit a tinent: Subgrup A1.
Alferes i suboficial major a sergent: Subgrup A2.
Caporal major a soldat amb relació de servicis 

de caràcter permanent: Subgrup C1.
Caporal primer a soldat amb relació de servicis 

de caràcter temporal: Subgrup C2.»

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 8/2006, de 
24 d’abril, de Tropa i Marineria.

L’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, 
de Tropa i Marineria, queda redactat de la manera 
següent:

«2. El ministre de Defensa fixarà quadriennal-
ment les plantilles de militars de tropa i marineria en 
servici actiu, diferenciant els qui mantenen una rela-
ció de servicis de caràcter permanent o temporal, 
per a les diferents ocupacions de cada escala i, si és 
el cas, especialitats. No figurarà l’ocupació de soldat 
o mariner els efectius del qual seran els que resulten 

de l’objectiu que determine anualment la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat i la corresponent 
provisió anual de places.»

Disposició final quinta. Règim del personal del Centre 
Nacional d’Intel·ligència.

1. El militar professional que preste els seus servicis 
en el Centre Nacional d’Intel·ligència quedarà sotmés a 
l’únic estatut de personal a què es referix l’article 8 de la 
Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional 
d’Intel·ligència, al qual en el seu apartat 1, s’hi afigen dos 
nous paràgrafs amb la redacció següent:

«e) Els supòsits, les condicions i els efectes en 
què el personal del Centre puga passar a exercir 
llocs de treball en les administracions públiques, 
amb reincorporació o no al seu cos o escala de pro-
cedència en els casos que així corresponga.

f) El règim de drets i deures que conjugarà el de 
la funció pública i el del personal subjecte a disci-
plina militar.»

2. El personal militar que s’incorpore al Centre amb 
una relació de servicis de caràcter temporal romandrà en 
la situació de servici actiu en el seu cos i escala d’origen; 
quan adquirisca el caràcter de permanent passarà a la 
situació de servicis especials. En ambdós supòsits com-
plirà condicions per a ser avaluat per a l’ascens, de la 
manera que es determine reglamentàriament.

Disposició final sexta. Cossos d’enginyers dels exèrcits i 
Cos Militar de Sanitat.

1. Quan, en funció de la reforma de les titulacions de 
grau i postgrau d’enginyers, s’actualitzen les seues atribu-
cions professionals i s’adeqüe la seua integració en els 
grups de classificació dels funcionaris al servici de les 
administracions públiques i tenint en compte l’estructura 
general de cossos, escales i especialitats d’esta llei, el 
Govern haurà de remetre al Congrés dels Diputats un pro-
jecte de llei que regule el règim, escales, ocupacions i 
comeses dels enginyers en les Forces Armades.

2. En semblants termes s’actuarà en relació amb el 
Cos Militar de Sanitat, tenint en compte l’ordenació de les 
professions sanitàries una vegada que es concreten en 
l’àmbit de les administracions públiques les titulacions 
exigides per al seu exercici i la seua integració en els 
grups de classificació dels funcionaris.

Disposició final sèptima. Adaptació del règim del perso-
nal del Cos de la Guàrdia Civil.

1. El Govern haurà de remetre al Congrés dels Dipu-
tats un projecte de llei que actualitze el règim del personal 
del Cos de la Guàrdia Civil, amb una nova estructura 
d’escales, en la qual l’escala superior d’oficials i la 
d’oficials s’integren en una sola i en la qual es regulen els 
sistemes d’ensenyança i promoció professional dels seus 
membres.

2. La formació per a l’accés a la nova escala d’oficials 
del Cos de la Guàrdia Civil comprendrà, d’una banda, la 
formació militar i la de cos de seguretat de l’Estat i, d’una 
altra, la corresponent a un títol de grau universitari del 
sistema educatiu general.

La formació militar i la de cos de seguretat de l’Estat 
s’impartiran en l’Acadèmia d’Oficials de la Guàrdia Civil 
amb els períodes que es determinen en centres docents 
militars de formació de les Forces Armades.

Els ministeris de Defensa i Interior promouran la crea-
ció d’un centre universitari adscrit a una o diverses uni-
versitats públiques en què s’impartiran les ensenyances 
conduents a l’obtenció dels títols de grau universitari que 
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es determinen conjuntament per a satisfer les exigències 
de l’exercici professional en la Guàrdia Civil. La titularitat 
del dit centre, que s’ubicarà en l’Acadèmia d’Oficials de la 
Guàrdia Civil, correspondrà al Ministeri de l’Interior.

3. En l’article 26.2 de la Llei 42/1999, de 25 de novem-
bre, de Règim del Personal del Cos de la Guàrdia Civil, se 
suprimix la frase següent: «… no tindre reconeguda la 
condició d’objector de consciència ni estar en tràmit la 
seua sol·licitud…»

Disposició final octava. Reconeixement del servici mi-
litar.

Les Corts Generals expressen el seu reconeixement a 
tots els espanyols que, complint les seues obligacions, 
van servir Espanya per mitjà de la realització del servici 
militar, i ret especial homenatge a aquells qui van perdre 
la vida.

Disposició final novena. Reconeixement de servicis 
prestats en el territori d’Ifni-Sahara.

1. Les Corts Generals reconeixen l’entrega i sacrifici 
de què, complint el servici militar obligatori, van estar 
integrats en unitats expedicionàries de les Forces Arma-
des destacades en el territori d’Ifni-Sahara i van participar 
en la campanya dels anys 1957 a 1959.

2. El Ministeri de Defensa desenrotllarà programes 
de suport que permeten reconéixer la labor duta a terme 
pels qui van participar en les esmentades campanyes, 
contribuirà a les activitats de les associacions que els 
agrupen i elaborarà un llistat de participants en la contesa 
per a estudiar posteriorment ajudes nominals.

Disposició final deu. Jurament o promesa dels espa-
nyols davant de la bandera d’Espanya.

1. Els espanyols que ho sol·liciten podran manifestar 
el seu compromís amb la defensa d’Espanya, prestant el 
jurament o promesa davant de la bandera, amb la fór-
mula següent:

«Espanyols! Jureu o prometeu per la vostra conscièn-
cia i honor guardar la Constitució com a norma fonamen-
tal de l’Estat, amb lleialtat al rei, i si és necessari, entregar 
la vostra vida en defensa d’Espanya?» A la qual cosa con-
testaran: «Sí, ho fem!»

2. L’acte de jurament o promesa davant de la ban-
dera se celebrarà de manera semblant a l’establida en 
l’article 7.

3. El ministre de Defensa establirà el procediment 
per a sol·licitar i exercir este dret.

Disposició final onze. Títol competencial.

Esta llei es dicta a l’empara del que preveu l’article 
149.1.4a de la Constitució.

Disposició final dotze. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2008.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 19 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 20082 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 16/2007, de 4 de 
juliol, de reforma i adaptació de la legislació 
mercantil en matèria comptable per a 
l´harmonització internacional basant-se en la 
normativa de la Unió Europea. («BOE» 281, 
de 23-11-2007.)

Advertits errors en la publicació de la Llei 16/2007, de 
4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercan-
til en matèria comptable per a l´harmonització internacio-
nal basant-se en la normativa de la Unió Europea, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» suplement en 
valencià número 4, d’1 d’agost de 2007, es procedix a 
efectuar la rectificació oportuna:

1. En la disposició addicional octava, apartat 1.Dos, 
en l’article 12.7, pàgina 633, on diu «… de l’apartat anterior 
seran deduïbles amb el límit anual màxim de la desena 
part del seu import l’immobilitzat intangible…», ha de dir 
«… de l’apartat anterior serà deduïble amb el límit anual 
màxim de la desena part de l´import l’immobilitzat intan-
gible…».

2. En la disposició addicional octava, apartat 1.Tres, 
en l’article 13.1 b), pàgina 633, on diu: «b) Les relatives a 
retribucions i altres prestacions al personal. No obstant 
això, seran deduïbles les contribucions dels promotors de 
plans de pensions regulats en el Text Refós de la Llei de 
Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Les dites 
contribucions s’imputaran a cada partícip en la part 
corresponent, excepte les realitzades de manera extraor-
dinària per aplicació de l’article 5.3.d) del mencionat Text 
Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pen-
sions. Seran igualment deduïbles les contribucions per a 
la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans 
de pensions, sempre que es complisquen els requisits 
següents:

a) Que siguen imputades fiscalment a les persones a 
les quals es vinculen les prestacions.

b) Que es transmeta de manera irrevocable el dret a 
la percepció de les prestacions futures.

c) Que es transmeta la titularitat i la gestió dels 
recursos en què consistisquen les dites contribucions.

Així mateix, seran deduïbles les contribucions efec-
tuades per les empreses promotores previstes en la Direc-
tiva 2003/41/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 
de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervisió de 
fons de pensions d’ocupació, sempre que es complisquen 
els requisits regulats en les lletres a), b) i c), i les contin-
gències cobertes siguen les previstes en l’article 8.6 del 
Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de 
Pensions.», ha de dir: «b) Les relatives a retribucions i 
altres prestacions al personal. No obstant això, seran 
deduïbles les contribucions dels promotors de plans de 
pensions regulats en el Text Refós de la Llei de Regulació 
dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Estes contribucions 
s’imputaran a cada partícip en la part corresponent, 
excepte les realitzades de manera extraordinària per apli-
cació de l’article 5.3.d) de l’esmentat Text Refós de la Llei 
de Regulació dels Plans i Fons de Pensions. Seran igual-
ment deduïbles les contribucions per a la cobertura de 
contingències anàlogues a les dels plans de pensions, 
sempre que es complisquen els requisits següents:

1r. Que siguen imputades fiscalment a les persones 
a les quals es vinculen les prestacions.

2n. Que es transmeta de manera irrevocable el dret a 
la percepció de les prestacions futures.

3r. Que es transmeta la titularitat i la gestió dels 
recursos en què consistisquen les dites contribucions.


