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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
10265 Reial decret 1141/2012, de 27 de juliol, que 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.

L’apartat dos de la disposició final cinquena de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de 
juliol, de drets i deures dels membres de les Forces Armades, va modificar la Llei 
39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, afegint un nou apartat 1 a la disposició 
addicional sisena, accés al cos militar de sanitat en l’especialitat de medicina. Aquesta 
modificació, en essència, possibilita l’ingrés en aquest cos i especialitat i, per tant, a 
l’Escola Militar de Sanitat, sense titulació universitària prèvia; en aquest cas, la formació 
dels oficials mèdics comprèn, d’una banda, la formació militar general, específica i 
tècnica, i de l’altra, la corresponent al títol universitari oficial de graduat en medicina. 
Aquesta modificació es fonamenta en la necessitat de millorar l’escassa captació de 
recursos humans en una especialitat crítica com és la de medicina, a la qual cosa cal 
afegir la presència de les Forces Armades en nombrosos escenaris fora de les nostres 
fronteres.

En el 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, no es preveu l’ingrés 
sense exigència de titulació universitària prèvia al cos militar de sanitat, ni com s’ha 
d’ordenar la formació quan s’accedeixi a l’ensenyament sense requisit de titulació, per la 
qual cosa es requereix definir els dos aspectes.

Per possibilitar els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de graduat en 
medicina, el centre ubicat en el Grup d’Escoles de la Defensa de Madrid es va integrar en 
el sistema de centres universitaris de la defensa i es va signar amb la Universitat d’Alcalá 
el conveni d’adscripció per impartir-los.

D’altra banda, la disposició final sisena de l’esmentada Llei orgànica 9/2011, de 27 
de juliol, també va modificar la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria, en el 
sentit de facilitar la promoció interna dels soldats i mariners a l’ensenyament militar de 
formació per a la incorporació a l’escala de suboficials, reduint a un any el requisit de 
temps de serveis, aspecte que també s’estén per a la promoció a la d’oficials. Sembla 
oportú i encertat aplicar el mateix criteri quant a la reducció dels temps de servei, perquè 
els suboficials puguin participar en els processos de selecció per promoció a les escales 
d’oficials.

També s’estableixen mesures de caràcter transitori per facilitar la promoció dels 
suboficials, quan s’exigeixin requisits de titulació, incrementant els anys d’exempció en 
els límits d’edat.

Pel que s’exposa, es fa necessari introduir les modificacions pertinents amb la finalitat 
d’adaptar aquesta norma tant a la nova possibilitat d’ingrés com a la menor exigència de 
temps de serveis establertes per la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre 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 27 de juliol de 2012,
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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. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional primera del Reial decret 
35/2010, de 15 de gener, que queda redactat de la manera següent:

«2. La formació militar general i específica per incorporar-se a l’escala 
d’oficials del cos general de l’Exèrcit de Terra es pot completar en els centres 
docents militars de formació següents:

a) Acadèmia d’Infanteria.
b) Acadèmia de Cavalleria.
c) Acadèmia d’Artilleria.
d) Acadèmia d’Enginyers.»

Dos. S’afegeix una nova disposició addicional, quarta, al Reial decret 35/2010, de 
15 de gener, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Accés a l’escala d’oficials del cos militar de sanitat, 
especialitat fonamental de medicina amb crèdits adquirits.

1. Si es disposa a la convocatòria, també es pot accedir per ingrés directe o 
per promoció als centres docents militars de formació per a l’accés a l’escala 
d’oficials del cos militar de sanitat, especialitat fonamental de medicina, quan es 
tinguin superats almenys 120 ECTS del títol de graduat en medicina o, si s’escau, 
160 crèdits del de llicenciat en medicina. El límit d’edat per poder participar en els 
processos de selecció és no complir ni haver complert 25 anys l’any que es publiqui 
la convocatòria.

2. En el barem a aplicar en la fase de concurs, es valoren els crèdits 
superats.»

Tres. Es modifiquen els apartats 5 i 7 de la disposició transitòria cinquena del Reial 
decret 35/2010, de 15 de gener, que queden redactats de la manera següent:

«5. En les convocatòries corresponents als anys 2012 fins al 2018 
inclusivament, els suboficials dels cossos generals i d’infanteria de marina que 
posseeixin la titulació requerida d’acord amb el que indica l’article 17.1.b).2n del 
Reglament que s’aprova, poden accedir per promoció per a canvi d’escala o cos, a 
les places que es determinin en la provisió anual, i queden exempts dels límits 
d’edat.»

«7. Per participar en els processos de selecció que es convoquin durant els 
anys 2012 fins al 2018 inclusivament, per incorporar-se per promoció per a canvi 
d’escala, a l’escala d’oficials del cos de músiques militars, els suboficials músics 
queden exempts dels límits d’edat establerts.»

Quatre. S’afegeix un segon paràgraf a la disposició final quarta del Reial decret 
35/2010, de 15 de gener, amb la redacció següent:

«Les normes que el ministre de Defensa dicti per regular els processos de 
selecció per a l’ingrés als centres docents militars de formació sense exigència de 
titulació universitària prèvia per a la incorporació a l’escala d’oficials del cos militar 
de sanitat, especialitat fonamental de medicina, han de prendre com a referència, 
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amb les adaptacions que siguin necessàries, les que es determinen per a l’ingrés 
directe i per promoció sense exigència de titulació universitària per a l’accés a 
l’escala d’oficials dels cossos generals i d’infanteria de marina.»

Cinc. Es modifica l’apartat 6 de l’article 5 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:

«6. La incidència del concurs en la puntuació final màxima que es pugui 
obtenir per concurs oposició no pot ser superior al 10 per cent en l’ingrés directe, ni 
al 30 per cent en el canvi d’escala o de cos. El que s’indica no és aplicable en el 
sistema de selecció que s’utilitzi per a l’ingrés en els ensenyaments de formació 
d’oficials i suboficials dels cossos generals i d’infanteria de marina, així com en la 
d’oficials del cos militar de sanitat, especialitat fonamental de medicina, quan no 
s’exigeixin requisits de titulació universitària prèvia, que es regula pel que disposin 
les normes que regeixin els processos de selecció corresponents.»

Sis. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 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:

«2. El nombre de places per a l’ingrés directe en els ensenyaments de 
formació d’oficials dels cossos generals, cos d’infanteria de marina i del cos militar 
de sanitat, especialitat fonamental de medicina, quan no s’exigeixi titulació 
universitària, ha de ser superior al de les establertes per a la incorporació a 
l’escala.»

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 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:

«1. Als efectes que indica l’article 43.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, les universitats públiques a les quals estiguin adscrits els 
centres universitaris de la defensa han d’incloure, en la seva oferta d’ensenyaments 
i places, com a places addicionals, les aprovades per Consell de Ministres en la 
provisió anual per cursar els ensenyaments universitaris que permetin la 
incorporació a les escales d’oficials dels cossos generals, cos d’infanteria de marina 
i cos militar de sanitat, especialitat fonamental de medicina, quan no s’exigeixi per a 
l’ingrés titulació universitària prèvia.»

Vuit. Es modifiquen els paràgrafs a) i b) de l’article 8.6 del Reglament d’ingrés i 
promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces Armades, que queden 
redactats de la manera següent:

«a) Per a l’ingrés directe sense exigència de titulació universitària prèvia en 
els centres docents militars de formació per incorporar-se a les escales d’oficials 
dels cossos generals i d’infanteria de marina, així com al cos militar de sanitat, 
especialitat fonamental de medicina, i l’admissió corresponent als centres 
universitaris de la defensa, l’adjudicació de les places s’ha de fer d’acord amb la 
nota d’admissió que, en cada cas, correspongui de conformitat amb el que disposa 
el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, i es fixa el paràmetre de ponderació 
de les matèries de la fase específica o mòduls que es valoren en 0,1.

El subsecretari de Defensa pot elevar aquest paràmetre, fins a 0,2, en aquelles 
que consideri més idònies per seguir amb èxit els plans d’estudis corresponents. Si 
es modifica, s’han de fer públics els valors, i les matèries i mòduls afectats, abans 
del 31 de març de l’any anterior al de la prova d’accés als ensenyaments 
universitaris oficials de grau.
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b) Per a l’ingrés directe sense exigència de titulació universitària o de formació 
professional en els centres docents militars de formació per incorporar-se a les 
escales d’oficials i de suboficials dels cossos generals i d’infanteria de marina, així 
com al cos militar de sanitat, especialitat fonamental de medicina, i l’admissió 
corresponent en els centres que imparteixin ensenyaments del sistema educatiu 
general, a la fórmula utilitzada per determinar la nota d’admissió s’hi ha d’afegir un 
nou sumand que, d’acord amb el que disposa l’article 56.7 de la Llei de la carrera 
militar, valori el temps servit a les Forces Armades. La puntuació que s’atorgui per 
aquest concepte no pot superar els 0,5 punts.»

Nou. Es modifica el paràgraf d) de l’article 15.4 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:

«d) Haver complert els següents temps de servei en la seva escala en la data 
d’incorporació al centre docent militar de formació corresponent:

1r Militars de complement: 2 anys.
2n Suboficials: 1 any.
3r Tropa i marineria: 1 any.»

Deu. Es modifica el paràgraf b) de l’article 16.1 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:

«b) Per incorporar-se a les diferents escales d’oficials dels cossos 
d’intendència i d’enginyers de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, 
i dels cossos comuns de les Forces Armades:

1r Ingrés directe sense exigència prèvia de titulació de grau universitari al cos 
militar de sanitat, especialitat fonamental de medicina: 20 anys.

2n Ingrés per promoció sense exigència prèvia de titulació de grau universitari 
al cos militar de sanitat, especialitat fonamental de medicina: 27 anys.

3r Ingrés directe amb exigència prèvia de titulació de grau universitari: 30 
anys, excepte per a l’especialitat fonamental de medicina del cos militar de sanitat i 
per a l’especialitat fonamental de direcció del cos de músiques militars, que 
s’estableix en 33 anys, o 37 en el supòsit que es requereixi tenir un títol de metge 
especialista.

4t Ingrés per promoció amb exigència prèvia de titulació de grau universitari: 
35 anys, excepte per a l’especialitat fonamental de medicina del cos militar de 
sanitat i especialitat fonamental de direcció del cos de músiques militars, que 
s’estableix en 37 anys.»

Onze. Es modifica l’article 17.2 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:

«2. Per participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments 
de formació per incorporar-se 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 
als cossos comuns de les Forces Armades excepte al cos de músiques militars 
s’exigeixen les titulacions universitàries de caràcter oficial i amb validesa a tot el 
territori nacional que s’estableixin a la convocatòria corresponent, d’entre les que 
figuren a l’annex II i les que, d’acord amb el que s’hi indiqui, determini el ministre de 
Defensa.

En els processos de selecció per a l’ingrés sense exigència de titulació 
universitària per a la incorporació a l’escala d’oficials del cos militar de sanitat, 
especialitat fonamental de medicina, s’exigeixen els mateixos requisits de titulació 
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que figuren en els apartats anteriors 1.a).1r per a l’ingrés directe i 1.b).1r per a 
l’ingrés per promoció.»

Dotze. Es modifica l’article 22.7 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:

«El nombre màxim de crèdits conseqüència de la integració, basant-se en les 
matèries o assignatures duals, dels dos plans d’estudis requerits per incorporar-se 
a les escales d’oficials dels cossos generals i d’infanteria de marina, ingressant 
sense títol oficial de graduat previ, és de 380. Quan s’exigeixin requisits de titulació 
prèvia per a l’ingrés, el pla d’estudis de formació militar general, específica i per a 
l’adquisició de l’especialitat fonamental no pot superar els 152 ECTS.»

Tretze. Es modifica l’article 23 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:

«L’ensenyament de formació per incorporar-se a les diferents escales d’oficials 
dels cossos d’intendència i d’enginyers de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire requereix la superació d’un pla d’estudis de formació militar 
general, específica i tècnica que completi la formació acreditada amb els títols 
exigits per a l’ingrés. Ha de tenir una durada mínima d’un curs acadèmic.»

Catorze. Es modifica l’article 24 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:

«1. Amb caràcter general l’ensenyament de formació per incorporar-se a les 
escales d’oficials dels cossos comuns de les Forces Armades requereix la superació 
d’un pla d’estudis de formació militar general, específica i tècnica que completi la 
formació acreditada amb els títols exigits per a l’ingrés. Ha de tenir una durada d’un 
curs acadèmic.

2. En el cas de l’ingrés directe o per promoció sense exigència de titulació 
universitària prèvia per a l’accés a l’escala d’oficials del cos militar de sanitat, 
especialitat fonamental de medicina, l’ensenyament de formació requereix la 
superació de dos plans d’estudis, un de formació militar general, específica i 
tècnica, i un altre corresponent al títol universitari oficial de graduat en medicina. El 
total de l’ensenyament s’ha d’ordenar en sis cursos acadèmics. En aquest cas, és 
aplicable a més a més el que disposen els apartats 3 i 5 de l’article 22 anterior.»

Quinze. Es modifica el punt 3r de l’article 28.b) 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:

«3r Diferents escales d’oficials dels cossos d’intendència i d’enginyers de 
l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, dels cossos comuns de les 
Forces Armades i de militars de complement: no ha de ser inferior a 8 setmanes, 
excepte per a l’escala d’oficials del cos militar de sanitat, especialitat fonamental de 
medicina, quan s’hagi ingressat sense exigència de titulació universitària prèvia, als 
quals s’aplica el que preveu el punt 1r.»

Setze. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 2, Escales d’oficials. Títols 
universitaris oficials, de l’annex II 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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«Per ingressar als centres docents militars de formació d’oficials dels cossos 
generals i d’infanteria de marina, els títols oficials de graduat han d’estar adscrits a 
les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura, ciències, i ciències socials 
i jurídiques vinculats amb l’economia i la direcció i administració d’empreses.»

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, 27 de juliol de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


