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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
1520 Resolució 430/38026/2017, de 7 de febrer, de la Subsecretaria, per la qual es 

modifica l’annex I de l’Ordre DEF/253/2015, de 9 de febrer, per la qual es 
regula el règim de vacances, permisos, reduccions de jornada i llicències dels 
membres de les Forces Armades.

La Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la durada del permís de paternitat en els 
casos de naixement, adopció o acollida, va ampliar aquest permís de dues a quatre 
setmanes de durada, i en va fixar l’entrada en vigor l’1 de gener de 2011. No obstant això, 
per motius pressupostaris, la seva aplicació s’ha anat posposant en els diferents exercicis 
fins avui. Finalment la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2016, en va fixar l’entrada en vigor l’1 de gener de 2017.

D’altra banda, el Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les 
prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc 
durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, recull dies addicionals en el supòsit de 
part, adopció o acolliment múltiple a partir del segon fill, o si un d’aquests és una persona 
amb discapacitat. Encara que aquests dies addicionals no estaven explícitament recollits 
en la normativa aplicable a les Forces Armades, ja s’estaven gaudint, atès que la legislació 
esmentada es considerava de caràcter supletori a l’específica militar.

L’Ordre DEF/253/2015, de 9 de febrer, per la qual es regula el règim de vacances, 
permisos, reduccions de jornada i llicències dels membres de les Forces Armades, fixa a 
la disposició final primera, «Adaptació a funció pública», que el subsecretari de Defensa, 
mitjançant una resolució, ha de modificar els annexos d’aquesta Ordre ministerial quan es 
modifiquin les condicions de vacances, permisos, reduccions de jornada i llicències per als 
empleats públics de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms.

Amb la finalitat d’adaptar el permís de paternitat del personal militar a la normativa que 
regeix per al personal al servei de l’Administració General de l’Estat, i de conformitat amb 
l’esmentada disposició final primera de l’Ordre DEF/253/2015, de 9 de febrer, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I, «Normes sobre vacances i permisos», de l’Ordre 
DEF/253/2015, de 9 de febrer, de vacances, permisos, reduccions de jornada i 
llicències dels membres de les Forces Armades.

Es modifica la norma setena, «Permís de paternitat», amb la redacció següent:

«Setena. Permís de paternitat.

Pel naixement, l’acolliment o l’adopció d’un fill, quatre setmanes a gaudir pel 
pare a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa o judicial 
d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

La durada indicada s’amplia en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple 
en dos dies més per cada fill a partir del segon.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta ampliació del permís de paternitat a quatre setmanes és aplicable als 
naixements, els acolliments o les adopcions que es produeixin o constitueixin a partir de l’1 
de gener de 2017.

Madrid, 7 de febrer de 2017.–El Subsecretari de Defensa, Arturo Romaní Sancho.
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