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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
5739 Reial decret 378/2014, de 30 de maig, pel qual es modifica 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.

S’introdueixen diverses modificacions en el Reglament d’ingrés i promoció i 
d’ordenació de l’ensenyament de formació en les Forces Armades, que es refereixen, 
principalment, al pes específic que correspon al concurs en els processos de selecció per 
concurs oposició, i als requisits generals i per raó d’edat que han de complir els aspirants 
per participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments de formació.

Actualment, en el concurs oposició per a l’ingrés directe en els centres docents militars 
de formació, que permet accedir a les escales de tropa i marineria, la fase de concurs 
equival al 10% de la puntuació final i la fase d’oposició (que consisteix en una prova 
d’aptituds), al 90% de la puntuació esmentada.

Amb la modificació que ara s’introdueix, s’aproximen els criteris de valoració de la 
incidència del concurs per als militars de tropa i marineria als recollits per a l’ingrés en els 
centres docents militars de formació, per cursar els ensenyaments que permetin la 
incorporació a les escales d’oficials i suboficials dels cossos generals i d’infanteria de 
marina, així com a les escales d’oficials del cos militar de sanitat, especialitat fonamental 
medicina, quan no s’exigeixin requisits de titulació.

D’altra banda, l’article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, relatiu als requisits generals exigits per poder participar en els processos selectius 
per a l’accés a l’ocupació pública, preveu a l’apartat 3 que, a més dels requisits relatius a 
la nacionalitat espanyola, a la capacitat funcional, a l’edat i d’altres que s’enumeren a 
l’apartat 1 de l’article esmentat, es pugui exigir el compliment d’altres que tinguin relació 
objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a exercir, els quals 
s’han d’establir, en tot cas, de manera abstracta i general.

És aconsellable, doncs, que, de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la Llei 
39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, l’esmentada norma de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic sigui expressament incorporada, amb les degudes adaptacions, al 
Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació en les Forces 
Armades, de manera que en les concretes resolucions de convocatòria dels processos de 
selecció es puguin establir requisits relacionats de manera directa, objectiva i 
proporcionada amb les característiques essencials de les Forces Armades, exigibles als 
qui aspiren a ingressar-hi.

D’altra banda, el marc normatiu que garanteix la selecció sobre la base dels principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i la diferent durada dels ensenyaments 
universitaris actuals, aconsellen modificar a l’alça el requisit específic d’edat per poder 
participar en els processos de selecció. D’aquesta manera s’assegura la igualtat 
d’oportunitats quant a nombre de convocatòries a les quals es poden presentar els 
possibles aspirants. Al seu torn, es possibilita un augment en el nombre d’aspirants en els 
processos de selecció, la qual cosa redunda en l’aspecte qualitatiu del personal que 
s’incorpora a les Forces Armades.

S’introdueixen les modificacions següents a l’article 16.1, lletres a) i b), del Reglament 
d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació en les Forces Armades: 
s’estableixen edats màximes diferents en funció de la titulació que es tingui per a la forma 
d’ingrés directe amb exigència prèvia de titulació per a les escales d’oficials dels cossos 
generals i d’infanteria de marina, es redueix el límit màxim d’edat per a la forma d’ingrés 
per promoció sense exigència prèvia de titulació per al cos general de l’Exèrcit de l’Aire 
en l’especialitat fonamental vol, s’especifiquen edats màximes diferents per a l’ingrés a 
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l’escala d’oficials del cos militar de sanitat, sense exigència de titulació universitària 
prèvia, quan s’exigeixin almenys 120 ECTS superats del títol de graduat en medicina o, si 
s’escau, 160 crèdits del de llicenciat en medicina, i finalment s’inclou un augment d’edat 
per facilitar els processos de promoció dels militars professionals.

Amb la mateixa finalitat de facilitar la promoció, s’inclou un augment en el nombre 
màxim de convocatòries consumides. Amb caràcter general, el nombre màxim de 
convocatòries és de tres, que poden ser ampliables, amb caràcter extraordinari, a un 
màxim de cinc.

Durant la seva tramitació, aquest projecte 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. Finalment, d’acord amb el que estableix 
l’art. 49.1.c) de la Llei orgànica esmentada, ha rebut l’informe del Consell de Personal de 
les Forces Armades.

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 30 de maig de 2014,

DISPOSO:

Article primer. 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 en 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 en les Forces Armades, 
en el sentit següent:

U. L’apartat 1 de la disposició addicional quarta queda redactat de la manera 
següent:

«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 medicina, quan es tinguin 
superats, almenys, 120 ECTS del títol de graduat en medicina o, si s’escau, 160 
crèdits del títol de llicenciat en medicina.»

Dos. La lletra c) de l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera queda redactada de 
la manera següent:

«c) Límits d’edat: no complir ni haver complert l’any que es publiqui la 
corresponent convocatòria l’edat màxima de 40 anys.»

Tres. L’apartat 3 de la disposició transitòria cinquena queda sense contingut.

Article segon. Modificació del Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de 
l’ensenyament de formació en les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 35/2010, 
de 15 de gener.

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

U. L’apartat 6 de l’article 5 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 cos. El que s’indica no és aplicable en els 
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processos de selecció següents, que s’han de regir pel que disposin les normes 
aplicables a cadascun d’aquests processos:

a) Ingrés en els centres de formació per incorporar-se a les escales de tropa i 
marineria, amb un límit màxim del 30 per cent.

b) Ingrés en els ensenyaments de formació d’oficials i suboficials dels cossos 
generals i d’infanteria de marina.

c) Ingrés en els centres de formació per incorporar-se a l’escala d’oficials del 
cos militar de sanitat, especialitat fonamental medicina, quan no s’exigeixi el requisit 
de titulació universitària prèvia.»

Dos. La lletra a) de l’apartat 4 de l’article 15 queda redactada de la manera següent:

«a) No superar el nombre màxim de tres convocatòries ordinàries i dues 
d’extraordinàries. Les convocatòries extraordinàries s’han de qualificar 
expressament de tals en la sol·licitud d’admissió al procés corresponent. Una 
convocatòria s’entén consumida quan l’aspirant hagi estat inclòs a la llista 
d’admesos a les proves. No obstant això, si la incompareixença obeeix a una causa 
de força major degudament justificada, a motius d’embaràs, part o postpart, o bé al 
fet que el militar estigui participant en una missió fora del territori nacional, s’ha de 
resoldre, prèvia sol·licitud i justificació documental de l’interessat efectuada abans 
de l’inici de la primera prova, no computar-li la convocatòria com a consumida.»

Tres. S’afegeix un apartat 5 a l’article 15 amb el contingut següent:

«5. En les convocatòries es pot exigir el compliment d’altres requisits, que 
s’han d’establir de manera abstracta i general i han de tenir una relació objectiva i 
proporcionada amb les característiques i les missions essencials de les Forces 
Armades.»

Quatre. Les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 16 queden redactades de la 
manera següent:

«a) Per incorporar-se a les escales d’oficials dels cossos generals i d’infanteria 
de marina:

1r Ingrés directe sense exigència prèvia de titulació universitària: 21 anys.
2n Ingrés directe amb exigència prèvia de titulació universitària: 26 anys, 

excepte els que aportin titulacions de grau universitari igual o superior a 300 ECTS 
o titulacions universitàries que figurin a l’apartat 1.A.1r de l’annex II, que s’estableix 
en 27 anys.

3r Ingrés per promoció sense exigència prèvia de titulació universitària: 31 
anys, excepte per a l’especialitat fonamental vol del cos general de l’Exèrcit de 
l’Aire, que s’estableix en 24 anys.

4t Ingrés per promoció amb exigència prèvia de titulació de grau universitari o 
titulacions universitàries que figurin a l’apartat 1.A.1r de l’annex II: 35 anys.

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 universitària al cos militar 
de sanitat, especialitat fonamental medicina: 21 anys.

2n Ingrés directe al cos militar de sanitat, especialitat fonamental medicina, 
amb almenys 120 ECTS superats del títol de graduat en medicina o, si s’escau, 
160 crèdits del de llicenciat en medicina: 25 anys.

3r Ingrés per promoció sense exigència prèvia de titulació universitària al cos 
militar de sanitat, especialitat fonamental medicina: 27 anys.
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4t Ingrés per promoció al cos militar de sanitat, especialitat fonamental 
medicina, amb almenys 120 ECTS superats del títol de graduat en medicina o, si 
s’escau, 160 crèdits del de llicenciat en medicina: 27 anys.

5è Ingrés directe amb exigència prèvia de titulació de grau universitari o 
titulacions que figurin en els apartats 1.A.2n, 1.A.3r i 1.B de l’annex II: 31 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 estar en possessió d’un títol de 
metge especialista.

6è Ingrés per promoció amb exigència prèvia de titulació de grau universitari 
o titulacions que figurin en els apartats 1.A.2n, 1.A.3r i 1.B de l’annex II: 40 anys.»

Disposició addicional única. No-increment de la despesa pública.

L’execució del que disposa aquest Reial decret en cap cas ha de suposar increments 
ni de dotacions, ni de retribucions, ni d’altres costos de personal, i s’ha de cobrir a càrrec 
dels crèdits dels pressupostos ordinaris del Ministeri de Defensa.

Disposició transitòria primera. Règim transitori.

Els processos de selecció les convocatòries dels quals s’hagin publicat amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’han de regir per la normativa en 
vigor en el moment de la publicació de la convocatòria.

Disposició transitòria segona. Incidència de la fase de concurs en els processos de 
selecció per a ingrés en els centres docents de formació per incorporar-se a les 
escales de tropa i marineria.

Mentre no s’aprovi la normativa que reguli el procés de selecció per a l’ingrés en els 
centres docents de formació per incorporar-se a les escales de tropa i marineria, de 
conformitat amb el que disposa l’article 5.6 del Reglament que es modifica a l’article 
segon, la incidència del concurs en la puntuació final màxima que es pugui obtenir per 
concurs oposició no pot ser superior al 30 per cent.

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, 30 de maig de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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