
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 91  Dimarts 14 d'abril de 2009  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
6165 Reial decret 293/2009, de 6 de març, pel qual s’aproven las mesures de 

protecció de la maternitat en l’àmbit de l’ensenyament en les Forces 
Armades.

L’article 6 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, estableix que la 
igualtat de tracte i oportunitats s’ha d’aplicar de conformitat amb el que preveu la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que ha d’estar 
especialment present en el seu desplegament i aplicació en el que està relacionat amb 
l’accés, la formació i la carrera militar. La igualtat de tracte i d’oportunitats es configura com 
un principi informador transversal en el desplegament normatiu i en les actuacions 
relacionades amb l’ensenyament militar.

L’objecte d’aquest Reial decret és precisament establir les mesures a les quals es 
poden acollir les alumnes de l’ensenyament de formació i les militars professionals quan 
per raons derivades del seu estat d’embaràs, part o postpart no puguin desenvolupar en 
condicions d’igualtat els cursos en l’àmbit de l’ensenyament a les Forces Armades.

En aquest sentit, en el marc de l’ensenyament, l’article 72 de la Llei 39/2007, de 19 de 
novembre, de la carrera militar, estipula que s’ha de regular per reglament la forma en què 
s’ha de facilitar a les dones noves oportunitats per assistir als cursos de perfeccionament 
i alts estudis de la defensa nacional, quan per situacions d’embaràs, part o postpart no 
puguin concórrer a la convocatòria.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
estableix un manament clar a tots els poders públics de remoció de situacions de desigualtat. 
També conceptua com a discriminació directa per raó de sexe tot tracte desfavorable a les 
dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat. Així mateix l’article 14 preveu com un dels 
criteris generals d’actuació dels poders públics el de protegir la maternitat, amb especial 
assumpció per la societat dels efectes derivats de l’embaràs, el part i la lactància, i estableix 
a l’article 51, com a primer dels criteris d’actuació de les administracions públiques, el de 
remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació, 
amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes en l’accés a 
l’ocupació pública i en l’exercici de la carrera professional.

Finalment, l’article 65 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, reforça el compromís 
de les Forces Armades en aquest àmbit en l’afirmació que les normes reguladores del 
règim de personal de les Forces Armades han de procurar l’efectivitat del principi d’igualtat 
entre dones i homes, especialment pel que fa al règim d’accés, formació, ascensos, 
destinacions i situacions administratives, per la qual cosa aquest Reial decret amplia el 
seu àmbit d’aplicació a les alumnes que estiguin cursant plans d’estudis de l’ensenyament 
de formació, traslladant la forma en què les aspirants a ingressar en un centre docent 
militar de formació han de realitzar les proves de selecció, si estan condicionades per 
embaràs, part o postpart, a la normativa reglamentària específica on es regulin les 
condicions d’ingrés.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia de la 
ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de març de 2009,
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DISPOSO:

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és el d’establir les mesures a les quals es poden acollir 
les alumnes de l’ensenyament de formació i les militars professionals alumnes quan per 
raons derivades del seu estat d’embaràs, part o postpart no puguin desenvolupar en 
condicions d’igualtat els cursos a què es refereix l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. El present Reial decret és aplicable als cursos de l’ensenyament de perfeccionament 
i d’alts estudis de la defensa nacional, així com els processos selectius previs que, si 
s’escau, calgui superar per accedir-hi.

2. També és aplicable als cursos que siguin desenvolupament de plans d’estudis de 
l’ensenyament de formació.

Article 3. Mesures generals.

1. En l’àmbit de l’ensenyament de perfeccionament i d’alts estudis de la defensa 
nacional.

a) Amb caràcter general, quan per raó d’embaràs, part o postpart la militar professional 
no pugui realitzar les proves de selecció prèvies, o es vegi impossibilitada a assistir al curs 
després de ser designada alumna, té dret a:

1r La reserva de plaça en la següent convocatòria del mateix curs. En el supòsit que 
persisteixi la mateixa situació, pot exercir el dret de reserva en una segona i última 
convocatòria.

2n L’exempció dels requisits d’edat, en el supòsit que figurin en la següent 
convocatòria.

3r L’exempció d’acreditar una titulació diferent de la requerida en la convocatòria 
inicial.

4t La no-comptabilització de la convocatòria com a consumida.
5è En el supòsit en què per ser designada alumna hagi hagut de superar proves de 

selecció prèvies, la militar professional queda exempta de tornar a realitzar-les, excepte si 
són proves mèdiques o físiques la valoració de les quals sigui determinant en el procés 
selectiu corresponent.

b) Si per motius derivats de la situació d’embaràs, part o postpart la militar professional 
és baixa del curs pel fet de superar el nombre de faltes establert a la normativa que el 
regula o a la convocatòria corresponent, en el següent curs que realitzi d’acord amb el que 
indica l’apartat 1.a).1r d’aquest article, queda exempta de tornar a cursar els mòduls, 
matèries o assignatures ja superats.

Amb independència del que disposa el paràgraf anterior, quan es tracti de mòduls, 
matèries o assignatures on es valori la condició física, habilitat o destresa per desenvolupar 
una determinada activitat, la convocatòria o, si s’escau, els corresponents plans d’estudis 
han de determinar si se li pot aplicar l’exempció esmentada.

2. En l’àmbit de l’ensenyament de formació.

Durant l’ensenyament de formació l’alumna en situació d’embaràs, part o postpart té 
dret a:

a) No ser baixa en el centre docent militar de formació corresponent ni per insuficiència 
de condicions psicofísiques, ni pel fet de no superar dins els terminis establerts les proves 
previstes en els plans d’estudis.

b) Poder fixar la seva residència fora del centre.
c) Que no se li computin com a consumides les proves o convocatòries, ordinàries i 

extraordinàries, a les quals no pugui comparèixer per motiu de la seva situació.
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d) Si per raó d’embaràs, part o postpart l’alumna es veu obligada a repetir algun curs 
acadèmic, queda exempta de tornar a cursar els mòduls, matèries o assignatures ja 
superats, excepte si són proves mèdiques o físiques la valoració de les quals sigui 
determinant en el curs corresponent o si en el pla d’estudis es determina l’assistència 
obligatòria a alguna d’aquestes.

Article 4. Mesures particulars.

Atenent l’estructura, durada i càrrega lectiva del curs, en el pla d’estudis o, si no, a la 
convocatòria corresponent s’ha d’adequar el reconeixement, en la mesura que sigui 
possible, dels següents drets a les alumnes i militars professionals alumnes que per motius 
derivats de la seva situació d’embaràs, part o postpart no puguin assistir a algun curs de 
l’ensenyament a les Forces Armades o siguin baixa en el dit curs:

a) Mòduls, matèries o assignatures la superació presencial dels quals es pot suplir 
per mitjà de l’ensenyament a distància.

b) Possibilitat de superar les proves en dates alternatives, però sempre abans de la 
finalització del curs.

c) Determinació dels mòduls, matèries o assignatures la superació dels quals de 
forma individualitzada eximeix l’alumna de repetir-los posteriorment.

d) Adaptació del règim de vacances, permisos i llicències a fi de garantir la compatibilitat 
entre la seva situació i el règim docent.

Article 5. Acreditació de la situació.

Per poder acollir-se a les mesures generals que es determinen en aquest Reial decret 
i a les particulars que puguin figurar a la convocatòria corresponent, la militar professional 
i l’alumna de l’ensenyament de formació han d’acreditar davant l’òrgan que determini la 
convocatòria del curs o, si s’escau, davant el director del centre docent militar corresponent, 
mitjançant l’oportuna certificació mèdica oficial, la limitació per realitzar-lo o per efectuar 
les proves de selecció prèvies.

Article 6. Contingut específic de les convocatòries.

A les convocatòries als cursos en l’àmbit de l’ensenyament a les Forces Armades s’ha 
de disposar d’un apartat específic amb l’epígraf «Protecció de la maternitat», on s’han 
d’indicar, expressament, les mesures generals i particulars d’actuació aplicables, ajustades 
al que disposa aquest Reial decret.

Disposició addicional única. Cursos d’adaptació.

A les militars que siguin nomenades alumnes dels cursos d’adaptació que es convoquin 
com a conseqüència del desplegament i l’aplicació de l’Ordre ministerial 54/2008, de 29 de 
maig, per la qual es regula el curs d’adaptació per a la incorporació a l’escala d’oficials, els 
és aplicable el que disposa per a les militars professionals aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.4a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de defensa i Forces 
Armades
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Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Defensa per dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per a l’execució i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de març de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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