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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
5461 Reial decret 418/2011, de 25 de març, pel qual es modifiquen determinats 

articles del Reial decret 35/2010, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 
d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces 
Armades.

L’article 25 del Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de 
formació a les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 35/2010, de 15 de gener, determina 
que l’ensenyament de formació per a la incorporació a les escales de suboficials s’estructuri 
en funció dels requisits de titulació exigits per a l’ingrés en tres cursos acadèmics com a 
màxim.

El Ministeri de Defensa ha decidit que els aspirants que ingressin per les formes 
d’ingrés directe i per promoció, sense exigència de titulació de tècnic superior, cursin 
l’ensenyament de formació en tres anys, ja que aquest comprèn, d’una banda, la formació 
tècnica corresponent a un títol de formació professional de grau superior i, de l’altra, la 
superació dels plans d’estudis de la formació militar general i específica.

El nou model d’ingrés s’ha d’implantar en els processos de selecció que es convoquin 
per a l’any 2011, i els que ingressin en els centres docents militars de formació han de 
cursar plans d’estudis de tres anys de durada, cosa que en la pràctica suposa que en el 
solapament entre el règim que s’extingeix i el que s’implanta no es produiran l’any 2013 
noves incorporacions a les escales de suboficials dels cossos generals i d’Infanteria de 
Marina, fet que implica distorsions pel que fa al planejament de la política de personal, 
especialment a la regularització dels efectius i de les plantilles reglamentàries de les Forces 
Armades, sense oblidar aspectes relatius a la minva de l’eficàcia operativa de les unitats 
militars cada vegada més implicades en missions fora del territori nacional.

Per això, es considera necessari introduir en el Reial decret 35/2010, de 15 de gener, 
un nou criteri amb caràcter transitori perquè en els processos de selecció de l’any 2011, 
per ingressar en els centres docents militars de formació per a la incorporació a les escales 
de suboficials dels cossos generals i d’Infanteria de Marina, es pugui establir una quota 
d’aspirants pel sistema vigent fins ara i que accedirien a l’escala l’any 2013 i, un altre, que 
aprova el Reial decret, per donar solució al problema que origina la implantació del nou 
model l’any 2011, amb la necessitat de tenir accessos a l’escala l’any 2013.

D’altra banda, el nou sistema d’ingrés en els centres docents militars de formació, 
fonamentalment per accedir als cossos generals i d’Infanteria de Marina, estableix un 
període d’orientació i adaptació a la vida militar, durant el qual es poden produir renúncies, 
i que per aplicació de l’article 56.2 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera 
militar, no era possible reposar. Aquesta limitació va desaparèixer amb la modificació que 
s’introdueix a la disposició final onzena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, que permet que els que siguin baixa 
durant aquest període siguin substituïts per uns altres per al seu nomenament com a 
alumnes. Com a conseqüència d’això, també es fa necessari modificar en aquest sentit el 
Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces 
Armades.

Finalment, es pretén permetre que els que no tinguin la nacionalitat espanyola i 
pertanyin a alguns dels països que figuren a l’annex I del Reglament d’ingrés i promoció i 
d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces Armades, puguin accedir als 
processos de selecció per a l’adscripció com a militar de complement a l’especialitat 
fonamental de medicina del cos militar de sanitat, amb el requisit de romandre a Espanya 
en situació d’estada per estudis, a més dels de trobar-se en les situacions de residència 
temporal o de llarga durada.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia del 
ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 de març de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 35/2010, de 15 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces 
Armades.

Es modifica el Reial decret 35/2010, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 
d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces Armades, en 
el sentit següent:

U. S’afegeix una nova disposició transitòria desena amb el contingut següent:

«Disposició transitòria desena. Convocatòries l’any 2011.

1. Les places que s’ofereixin l’any 2011 per a la forma d’ingrés per promoció 
sense exigència de titulació de tècnic superior per accedir a l’escala de suboficials 
dels cossos generals i d’Infanteria de Marina es poden desglossar en dos processos 
de selecció diferenciats; un de conformitat amb la normativa que figura a la disposició 
transitòria sisena.1.a) anterior i, un altre, de conformitat amb el Reglament que 
s’aprova.

2. Els que ingressin en els centres docents militars de formació després d’haver 
superat el procés de selecció de conformitat amb la normativa que s’esmenta a la 
disposició transitòria sisena.1.a) han de cursar els plans d’estudis aprovats de 
conformitat amb el Reial decret 205/2002, de 22 de febrer, sobre directrius generals 
dels plans d’estudis per a la incorporació a les escales de suboficials de les Forces 
Armades.»

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 13 del Reglament d’ingrés i promoció i 
d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces Armades, que queda redactat de 
la manera següent:

«4. Els òrgans de selecció no poden proposar l’ingrés en els centres docents 
militars de formació d’un nombre superior d’aspirants al de places convocades. No 
obstant això, l’òrgan convocant pot requerir a l’òrgan de selecció la relació 
complementària dels aspirants que segueixin els proposats per al seu possible 
nomenament com a alumnes, en els termes i els terminis que estableixi la 
convocatòria, quan:

a) Es produeixin renúncies abans d’ingressar al centre docent militar de 
formació que correspongui.

b) Es comprovi que abans de la data de presentació al centre docent militar de 
formació que correspongui algun dels aspirants proposats com a alumnes no reuneix 
o ha perdut algun dels requisits generals o específics que exigeix la convocatòria.

c) Es produeixin renúncies durant el període d’orientació i adaptació a la vida 
militar que s’estableixi en els plans d’estudis corresponents.

Una vegada assolida la data d’ingrés en els centres docents militars de formació 
que escaigui, segons el que estableixen els paràgrafs anteriors, s’extingeix qualsevol 
altre dret derivat del procés selectiu.»

Tres. Es modifica el paràgraf a) de l’article 15.2 del Reglament d’ingrés i promoció i 
d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces Armades, que queda redactat de 
la manera següent:
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«a) Estar en situació de residència temporal o de llarga durada a Espanya. 
També poden participar en els processos de selecció per ingressar als centres 
docents militars de formació per adquirir la condició de militar de complement del 
cos militar de sanitat, en l’especialitat fonamental de medicina, els qui tinguin 
autorització d’estada per estudis.»

Quatre. Es modifica l’apartat 3 de l’article 20 del Reglament d’ingrés i promoció i 
d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces Armades, que queda redactat de 
la manera següent:

«3. En l’àmbit d’aquest Reglament es denomina instrucció i ensinistrament el 
conjunt d’exercicis de caràcter eminentment pràctic conduents a completar la 
formació militar relacionada amb cada cos, escala i especialitat, i també pot incloure 
un període d’orientació i adaptació a la vida militar.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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