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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
13360 Reial decret 918/2017, de 23 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament 

d’avaluacions i ascensos en les Forces Armades i sobre l’accés a la condició 
de militar de carrera de militars de tropa i marineria, aprovat pel Reial decret 
168/2009, de 13 de febrer.

La Llei 46/2015, de 14 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 39/2007, de 19 de 
novembre, de la carrera militar, va introduir un nou apartat 4 a l’article 92, que disposa que 
s’han d’establir reglamentàriament les mesures necessàries perquè els òrgans d’avaluació 
per a l’ascens informin l’autoritat responsable de la concessió d’aquests de la situació 
processal dels avaluats.

L’objecte d’aquest Reial decret és modificar el Reglament d’avaluacions i ascensos en 
les Forces Armades i sobre l’accés a la condició de militar de carrera de militars de tropa i 
marineria, aprovat pel Reial decret 168/2009, de 13 de febrer, de conformitat amb el nou 
apartat afegit a la Llei 39/2007, de 19 de novembre.

Durant la tramitació, el projecte d’aquest Reial decret va rebre l’informe de les 
associacions professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces 
Armades, de conformitat amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de 
drets i deures dels membres de les Forces Armades, i se’n va donar coneixement a les 
associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals de membres 
de les Forces Armades, de conformitat amb l’article 40.1.c) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 
de juliol. Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de la Llei orgànica 
esmentada, va rebre l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 d’octubre de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament d’avaluacions i ascensos en les Forces Armades 
i sobre l’accés a la condició de militar de carrera de militars de tropa i marineria, 
aprovat pel Reial decret 168/2009, de 13 de febrer.

S’afegeix un nou apartat 3, a l’article 4 del Reglament d’avaluacions i ascensos en les 
Forces Armades i sobre l’accés a la condició de militar de carrera de militars de tropa i 
marineria, aprovat pel Reial decret 168/2009, de 13 de febrer, amb la redacció següent:

«3. Una vegada publicada en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa» la 
zona d’escalafó que conté els militars que es poden avaluar per a l’ascens, els caps 
d’unitat han d’informar directament el comandament o direcció de personal amb 
responsabilitat en la gestió dels ascensos de si algun militar a les seves ordres inclòs 
en el front d’avaluació de la zona esmentada està processat o inculpat davant la 
jurisdicció militar, de conformitat amb la Llei orgànica 2/1989, de 13 d’abril, processal 
militar, o investigat o encausat davant la jurisdicció ordinària, de conformitat amb la 
Llei d’enjudiciament criminal, o si s’han adoptat mesures cautelars contra ell en un 
procés penal, o si s’ha incoat contra ell un procediment disciplinari per falta molt greu, 
informació coneguda en virtut de la Llei orgànica 2/1989, de 13 d’abril, i de la Llei 
orgànica 8/2014, de 4 de desembre, de règim disciplinari de les Forces Armades.

El comandament o direcció de personal ha de transmetre aquesta informació a 
l’òrgan d’avaluació corresponent perquè la inclogui a l’acta dels resultats de l’avaluació, 
que ha d’elevar a l’autoritat responsable de la concessió dels ascensos.
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El cap d’unitat ha de posar directament en coneixement del comandament o 
direcció de personal amb responsabilitat en la gestió dels ascensos qualsevol 
variació de la situació processal dels avaluats que es produeixi mentre estigui obert 
el cicle d’ascens, que l’ha de traslladar a l’autoritat responsable de la concessió dels 
ascensos en el cas que hagi finalitzat el procés d’avaluació o a l’òrgan d’avaluació 
en el cas contrari.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 d’octubre de 2017.

FELIPE R.

La ministra de Defensa,
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA
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