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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
10520 Reial decret 872/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’estableix l’organització 

bàsica de les Forces Armades.

L’article 8 de la Constitució estableix que una llei orgànica ha de regular les bases de 
l’organització militar de conformitat amb els principis de la Constitució esmentada i la 
disposició addicional primera de la Llei 6/1997, de 14 abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat, determina que l’organització militar es regeix per la 
seva legislació peculiar.

La Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la defensa nacional, d’ara endavant Llei 
orgànica de defensa nacional, va regular les bases de l’organització militar de conformitat 
amb els principis constitucionals, responent als principis de jerarquia, disciplina, unitat i 
eficàcia i amb criteris que possibilitessin l’acció conjunta a les Forces Armades (FAS).

A diferència de la derogada Llei orgànica 6/1980, d’1 de juliol, per la qual es regulen 
els criteris bàsics de la defensa nacional i l’organització militar, vigent fins aleshores, que 
atribuïa missions a cada exèrcit, la Llei orgànica de defensa nacional considera les FAS 
com una entitat única i integradora de les diferents formes d’acció dels seus components i 
que possibilita l’ús òptim de les seves capacitats, sense que aquelles vegin minvada la 
seva especificitat, i estableix dues estructures per a la seva organització, l’operativa i 
l’orgànica, aquesta última composta per l’Exèrcit de Terra, l’Armada i l’Exèrcit de l’Aire.

L’estructura operativa va ser desplegada pel Reial decret 787/2007, de 15 de juny, pel 
qual es regula l’estructura operativa de les Forces Armades, i completada amb el Reial 
decret 454/2012, de 5 de març, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri de Defensa, l’Ordre ministerial 86/2012, de 4 de desembre, per la qual es creen 
el Comandament de Vigilància i Seguretat Marítima i el Comandament de Defensa i 
Operacions Aèries, i l’Ordre ministerial 10/2013, de 19 de febrer, per la qual es crea el 
Comandament Conjunt de Ciberdefensa de les Forces Armades.

Per la seva banda, l’estructura orgànica, que ja estava descrita en el Reial decret 
912/2002, de 6 de setembre, pel qual es desplega l’estructura bàsica dels exèrcits, va ser 
modificada pel Reial decret 416/2006, d’11 d’abril, pel qual s’estableix l’organització i el 
desplegament de la Força de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, així 
com de la Unitat Militar d’Emergències, que va ser modificada, al seu torn, per diverses 
ordres ministerials.

En aquest context, el juliol de 2012 el president del Govern va dictar la Directiva de 
defensa nacional. Una de les seves directrius exigia un replantejament de l’actual disseny 
de les estructures de les FAS, per adaptar-les, juntament amb els seus procediments, de 
manera que s’incrementés l’eficàcia tant en la gestió com en l’obtenció i l’ús dels recursos, 
i promoure la concordança dels recursos financers a disposició de la defensa amb els 
requeriments de l’escenari estratègic i les consegüents necessitats de les FAS. A més, 
una altra de les seves directives estableix que s’han de prioritzar la preservació i el grau 
de disponibilitat de les capacitats de les FAS, que han de fer front als imperatius de la 
nova situació estratègica i econòmica, la seva evolució i resposta davant d’escenaris, 
riscos i amenaces no sempre predictibles. Com a conseqüència, el ministre de Defensa 
va signar l’octubre d’aquest mateix any la Directiva de política de defensa, que establia 
entre els seus fins la simplificació de l’organització de les FAS i la racionalització de les 
estructures orgàniques del Departament en el qual s’integren.

A més, el Govern va posar en marxa un important i ambiciós programa de reformes 
entre els eixos del qual se situen mesures de racionalització administrativa i de 
simplificació i eliminació de duplicitats i traves burocràtiques. La Comissió per a la 
Reforma de les Administracions Públiques, creada mitjançant l’Acord del Consell de 
Ministres de 26 d’octubre de 2012, ha portat a terme en els últims mesos una intensa 
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tasca de revisió integral de l’Administració pública, dirigida a aconseguir una millora en 
l’eficàcia i l’eficiència de l’activitat pública.

Dins d’aquest marc de reforma i racionalització, el Ministeri de Defensa ha fet una 
revisió global de tota la seva estructura. La publicació del Reial decret 524/2014, de 20 de 
juny, que modifica el Reial decret 454/2012, de 5 de març, pel qual es desplega l’estructura 
orgànica bàsica del Ministeri de Defensa, deixa reduïdes al mínim imprescindible les 
referències a les FAS, que s’han de regir per la seva normativa específica, i fa una 
redistribució de competències de conformitat amb les directrius marcades pel president del 
Govern i el mateix ministre de Defensa, que afecten especialment la Secretaria d’Estat de 
Defensa, amb la centralització dels programes d’obtenció, de modernització i de sosteniment 
comú, el suport a la internacionalització de la indústria de defensa i la gestió econòmica.

Ara toca revisar l’estructura de les FAS, que s’aborda en aquest Reial decret amb dos 
objectius. El primer objectiu és regular l’organització de les FAS simplificant-ne les 
estructures i adoptant una terminologia comuna. El segon objectiu és l’eliminació de la 
dispersió normativa mitjançant la derogació dels reials decrets que fins avui regeixen 
aquesta matèria.

L’organització bàsica de les FAS es concep com un sistema que permet el compliment 
de les seves missions i, com ja s’ha dit, es configura en dues estructures: una d’orgànica, 
la comesa de la qual és la preparació de la Força, i una altra d’operativa, per a l’ús de les 
capacitats militars en les missions que s’assignin a les FAS. Totes dues estructures es 
constitueixen com a entitats amb finalitats concretes per possibilitar l’acció conjunta.

Des de la promulgació de la Llei orgànica de defensa nacional, s’ha desplegat 
l’estructura operativa i la Força, per la qual cosa queda pendent el desplegament de la 
resta de l’estructura orgànica i els serveis unificats de l’article 11.4, així com concretar 
l’orgànica de l’Estat Major de la Defensa de l’article 12, condició necessària perquè el 
model de FAS es pugui implantar en la seva totalitat, i incidir en conceptes bàsics per al 
funcionament d’aquest model, com poden ser els d’eficàcia operativa i servei unificat.

En l’organització militar, l’estructura operativa, sota la direcció estratègica del president 
del Govern i el ministre de Defensa, auxiliats pel cap d’Estat Major de la Defensa, utilitza 
les capacitats militars. En aquest marc, el concepte d’eficàcia operativa s’ha d’entendre 
com el resultat de la sincronització i adequació de les activitats dels diferents components 
de les FAS, de manera que s’asseguri la unitat d’esforç en el compliment de les missions 
encomanades, d’acord amb l’estratègia militar definida pel cap d’Estat Major de la 
Defensa i les capacitats militars proposades per aquest al ministre de Defensa per 
possibilitar la seva materialització. Per a això, derivat de l’anàlisi estratègica i de l’ambient 
operatiu d’actuació, s’estableix un nou concepte d’ús de les Forces Armades, la Força 
Conjunta, en disposició de ser utilitzada en qualsevol moment i lloc, d’acord amb els 
interessos nacionals, i que manté la capacitat d’autonomia nacional, acció conjunta i 
disposició per actuar amb altres instruments de l’Estat. És a dir, l’ús de les Forces 
Armades s’ha de materialitzar mitjançant l’actuació de la Força Conjunta.

Per la seva banda, per assolir el seu funcionament, la Llei orgànica de defensa 
nacional prescriu que s’unifiquin els serveis les comeses dels quals no siguin exclusives 
d’un dels exèrcits. El servei unificat s’ha d’entendre més enllà del tradicional àmbit logístic 
i ha de respondre al de l’organització de les FAS, no pertanyent a cap dels exèrcits, que 
acompleix una comesa que possibilita o facilita l’acció conjunta, o que exerceix una 
determinada funció en benefici de la resta de les FAS. Es concep per assolir el 
funcionament de totes dues estructures amb criteris d’eficàcia i eficiència, o el que és el 
mateix, evitar duplicitats. L’evolució de l’ambient operatiu fa necessari disposar de 
capacitats no específiques com a possibilitadores de l’acció conjunta i l’esmentat article 
11.4 obre la possibilitat de la seva creació dins del model de FAS. L’activació d’aquests 
serveis implica la creació d’organitzacions singulars.

Per a tot això, és necessari, en primer lloc, fer una compilació adequada de les 
competències dels caps d’Estat Major, el de la Defensa i els dels exèrcits. D’acord amb la 
Llei orgànica de defensa nacional aquests últims són les autoritats de l’estructura 
orgànica, exerceixen el comandament del seu exèrcit respectiu i, com a tals, són 
responsables de la preparació de la Força per aportar a l’estructura operativa les 
capacitats militars específiques que es requereixin. Per la seva banda, el cap d’Estat 
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Major de la Defensa té com a comesa, respecte a l’estructura orgànica, assegurar 
l’eficàcia operativa de les FAS, per a la qual cosa pot supervisar la preparació de les 
unitats de la Força i avaluar-ne la disponibilitat operativa; així mateix, coordina els caps 
d’Estat Major, als qui imparteix directrius per orientar la preparació esmentada. Per aquest 
motiu la Llei orgànica de defensa nacional els configura com a assessors del cap d’Estat 
Major de la Defensa quant a l’elaboració i l’ús de les capacitats específiques.

En segon lloc, a l’estructura operativa s’ha fugit de la utilització de conceptes 
doctrinals, i s’ha destacat que l’ús de la força s’ha de fer sempre de conformitat amb les 
normes que dicti el cap d’Estat Major de la Defensa quan aprovi la doctrina militar, s’ha 
definit el nou concepte de «Força Conjunta» i s’ha atribuït al comandant del Comandament 
d’Operacions el control operacional de les organitzacions operatives que es creïn, tant 
amb caràcter temporal com permanent. A més, es reorganitza l’estructura de l’Estat Major 
de la Defensa, dins del qual s’han d’enquadrar tots els òrgans subordinats al cap d’Estat 
Major de la Defensa, i en què destaquen les modificacions que afecten el Quarter General 
�del qual deixa de formar part el Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades i en el 
qual es crea la Prefectura de Suport per a l’Acció Conjunta amb l’objectiu de concentrar i 
potenciar el suport a aquest tipus d’acció�, el Centre Superior d’Estudis de la Defensa 
Nacional �el qual s’integra en l’estructura de l’Estat Major de la Defensa� i, finalment, la 
Unitat Militar d’Emergències, que passa a dependre orgànicament del cap d’Estat Major 
de la Defensa. Així mateix, és necessari recollir en aquest Reial decret les funcions que 
de manera transitòria va atribuir a l’Estat Major de la Defensa l’esmentat Reial decret 
524/2014, de 20 de juny.

Finalment, quant a l’estructura orgànica i com a conseqüència d’aquesta recent 
reorganització, en què es centralitza la logística d’obtenció i de l’assumpció per part de 
l’Estat Major de la Defensa de comeses no exclusives d’algun dels exèrcits, aquests 
pateixen modificacions, tant en la concreció de les competències dels seus caps d’Estat 
Major, com en les competències que assumeixen els elements que els constitueixen, el 
Quarter General, la Força i el Suport a la Força, que pateixen les modificacions 
organitzatives necessàries per adequar-se a aquest nou repartiment de competències. A 
més, s’introdueixen totes les modificacions que són imprescindibles per possibilitar un 
desplegament de l’estructura esmentada que permeti adaptar-la a aquest nou model de 
Forces Armades més eficient, i es faculta el ministre de Defensa per dictar les ordres 
ministerials necessàries per desplegar l’estructura i les funcions dels òrgans que esmenta 
aquest Reial decret.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 10 d’octubre de 2014,

DISPOSO:

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret desplega l’organització bàsica de les Forces Armades per 
possibilitar el compliment de les missions que se li encarreguin en el marc específic, 
conjunt i combinat, de manera que s’asseguri l’eficàcia en l’execució de les operacions 
militars, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la 
defensa nacional.

2. Aquesta organització determina la dependència orgànica de les unitats que 
esmenta aquest Reial decret amb els caps i les autoritats militars a què estan 
subordinades.
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TÍTOL I

Dels caps d’Estat Major

Article 2. El cap d’Estat Major de la Defensa.

1. El cap d’Estat Major de la Defensa exerceix, sota la dependència del ministre de 
Defensa, el comandament de l’estructura operativa de les Forces Armades i el 
comandament de l’Estat Major de la Defensa.

2. En les seves funcions de suport, el cap d’Estat Major de la Defensa:

a) Proporciona assessorament militar al president del Govern i al ministre de 
Defensa.

b) Auxilia el president del Govern i el ministre de Defensa en la direcció estratègica 
de les operacions militars.

c) Proposa al ministre de Defensa les capacitats militars adequades per executar la 
política militar.

d) Assessora i informa el ministre de Defensa sobre el règim del personal militar en 
allò que afecti l’operativitat de les Forces Armades i la seva participació en organitzacions 
internacionals, així com sobre les necessitats de personal i ensenyament militar en l’àmbit 
conjunt i en els ensenyaments d’alts estudis de la defensa nacional.

e) Trasllada al subsecretari de Defensa els requeriments en les matèries de personal 
que indica el paràgraf anterior.

3. En l’àmbit estratègic:

a) Elabora i defineix l’estratègia militar.
b) Porta a terme la conducció estratègica de les operacions militars, sota la 

dependència del ministre de Defensa.
c) Assigna les forces necessàries per a les operacions militars i emet les instruccions 

corresponents.
d) Dirigeix la participació espanyola en el planejament militar aliat i multinacional de 

nivell estratègic.
e) Transfereix, al comandament internacional que correspongui, l’autoritat sobre les 

unitats i els elements designats per a operacions, així com per als exercicis combinats 
que determini.

f) Requereix dels caps d’Estat Major dels exèrcits l’atribució de comandaments i 
forces necessàries per a cada operació així com per a cada exercici que determini, i 
procedeix a la designació dels que siguin de la seva competència.

4. En la preparació i l’ús de la Força:

a) Assegura l’eficàcia operativa de les Forces Armades. Amb aquesta finalitat:

1r Coordina els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de 
l’Aire.

2n Imparteix als caps d’Estat Major dels exèrcits les directrius per orientar la 
preparació de la Força.

3r Supervisa la preparació de les unitats de la Força.
4t Avalua la disponibilitat operativa de les unitats de la Força mitjançant la valoració 

del seu grau d’allistament.

b) Estableix les normes d’acció conjunta de les Forces Armades, que es concreten 
en la «doctrina per a les operacions» o «doctrina militar».

c) Contribueix a la definició de les normes d’acció combinada de forces 
multinacionals.

d) Vetlla per la moral, la motivació, la disciplina i el benestar del personal en 
operacions i activitats sota el seu comandament.

5. En l’organització de les Forces Armades:
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a) Proposa al ministre de Defensa la creació de les organitzacions operatives 
permanents que consideri necessàries.

b) Crea les organitzacions operatives de caràcter temporal necessàries per a cada 
operació així com per a cada exercici que determini.

c) Proposa al ministre de Defensa mesures encaminades a l’homogeneïtzació de 
l’organització dels exèrcits per millorar l’eficàcia operativa de les Forces Armades.

d) Proposa al ministre de Defensa la unificació dels serveis les comeses dels quals 
no hagin de ser exclusives d’un exèrcit.

6. En l’àmbit institucional, per delegació del ministre de Defensa, exerceix la 
representació militar nacional davant les organitzacions internacionals de seguretat i 
defensa.

7. En l’exercici del comandament de l’estructura operativa, té la competència 
sancionadora i administrativa que li atribueix la legislació vigent en la matèria.

8. Quan qualsevol circumstància li impedeixi exercir temporalment el càrrec, l’ha de 
substituir en les seves funcions, amb caràcter accidental, el cap d’Estat Major de l’Exèrcit 
de Terra, de l’Armada o de l’Exèrcit de l’Aire de més antiguitat.

Article 3. Els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire.

1. Els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire 
exerceixen, sota l’autoritat del ministre de Defensa, el comandament del seu respectiu 
exèrcit.

2. En les seves funcions de suport, els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de 
l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire assessoren les autoritats següents:

a) El ministre de Defensa pel que fa a la preparació, la direcció i el desenvolupament 
de la política del departament en allò que està relacionat amb el seu respectiu exèrcit.

b) El cap d’Estat Major de la Defensa:

1r Sobre els aspectes del règim del personal militar que afectin l’operativitat.
2n En l’ús de les unitats del seu exèrcit.
3r En l’elaboració i la formulació dels aspectes específics de les seves respectives 

capacitats.
4t En la definició de les normes d’acció combinada de forces multinacionals en els 

aspectes específics del seu respectiu exèrcit.

c) El secretari d’Estat de Defensa en la planificació i direcció de la política econòmica, 
d’armament i material, d’infraestructura i dels sistemes d’informació i telecomunicacions i 
de seguretat de la informació del seu respectiu exèrcit, col·laboren amb ell en el seu 
desenvolupament i l’informen de la seva aplicació.

d) El subsecretari de Defensa en el planejament, la direcció i la inspecció de la 
política de personal i ensenyament, col·laboren amb ell en el seu desenvolupament i 
l’informen de la seva aplicació.

3. En la preparació de la Força:

a) Instrueixen, ensinistren, administren i proporcionen suport logístic al seu respectiu 
exèrcit.

b) Garanteixen la preparació adequada de la Força del seu respectiu exèrcit per a la 
seva posada a disposició de l’estructura operativa de les Forces Armades.

c) Defineixen les especificacions militars dels sistemes d’armes i de suport 
necessaris per al seu respectiu exèrcit i infraestructura militar corresponent.

d) Desenvolupen la doctrina militar en l’àmbit específic del seu respectiu exèrcit.

4. En l’organització de les Forces Armades:

a) Desenvolupen l’organització, d’acord amb el que disposa el ministre de Defensa, 
del seu respectiu exèrcit.
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b) Proposen al ministre de Defensa mesures encaminades a la millora de la seva 
estructura o a l’homogeneïtzació de la seva organització amb la dels altres exèrcits.

c) Proposen al ministre de Defensa la unificació dels serveis les comeses dels quals 
no hagin de ser exclusives del seu exèrcit.

5. En l’àmbit dels recursos humans:

a) Vetllen pels interessos generals del personal militar sota el seu comandament, i 
tutelen en particular el règim de drets i llibertats derivat de la norma constitucional i del 
seu desplegament legal.

b) Defineixen les capacitats i dissenyen els perfils necessaris per a l’exercici 
professional que ha d’atendre l’ensenyament i dirigeixen la formació militar general i 
específica.

c) Dirigeixen la gestió de personal.
d) Vetllen per la moral, la motivació, la disciplina i el benestar del personal del seu 

respectiu exèrcit.
e) Decideixen, proposen o informen de conformitat amb el que preveu la llei, en 

relació amb els aspectes bàsics que configuren la carrera militar.
f) Avaluen el règim del personal així com les condicions de vida en els vaixells, les 

bases i els aquarteraments.

6. També els correspon l’exercici de les altres funcions que els assigni la legislació 
especial o que assumeixin en virtut d’un conveni o altres formes de col·laboració amb 
entitats públiques o privades.

7. Quan qualsevol circumstància els impedeixi exercir temporalment el càrrec, els ha 
de substituir en les seves funcions, respectivament, amb caràcter accidental, l’oficial general 
en servei actiu més antic dels que li estiguin subordinats en la seva estructura orgànica.

TÍTOL II

Estructura operativa de les Forces Armades

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 4. Concepte i organització de l’estructura operativa.

1. L’estructura operativa és l’organització establerta per al desenvolupament de 
l’acció conjunta i combinada i disposada per a l’ús de la força en operacions, en 
compliment de les missions de les Forces Armades, tot això d’acord amb el que disposen 
els articles 11, 15 i 16 de la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre.

2. L’estructura operativa de les Forces Armades s’organitza en una cadena 
d’autoritats militars situades en tres nivells:

a) Nivell estratègic: el cap d’Estat Major de la Defensa.
b) Nivell operacional: el comandant del Comandament d’Operacions i els 

comandants de les organitzacions operatives que determini el cap d’Estat Major de la 
Defensa per a l’execució dels plans de contingència.

c) Nivell tàctic: els comandants de les organitzacions operatives que es generin.

3. Les autoritats que esmenta l’apartat anterior han de disposar, sota el seu 
comandament i dependència orgànica, dels òrgans de suport i els altres que determinen 
aquest Reial decret i les disposicions que el despleguin, necessaris per a l’exercici de les 
seves competències i el compliment de les seves funcions.
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Article 5. El comandant del Comandament d’Operacions.

El comandant del Comandament d’Operacions és responsable del planejament 
operatiu, el seguiment i la conducció de les operacions que se li assignin. Dóna directrius 
necessàries per al disseny i l’execució dels exercicis que al seu nivell se li assignin i 
dirigeix les avaluacions sobre la disponibilitat operativa de les unitats de la Força dels 
exèrcits.

Article 6. Les organitzacions operatives i els seus comandants.

1. Les organitzacions operatives es poden crear amb caràcter permanent o temporal.
2. Les organitzacions operatives permanents les crea el ministre de Defensa i estan 

directament subordinades al cap d’Estat Major de la Defensa. En l’execució de les 
operacions assignades estan sota el control operacional del comandant del Comandament 
d’Operacions, d’acord amb la doctrina militar nacional o internacional que sigui procedent.

3. Les organitzacions operatives que es creïn amb caràcter temporal tenen 
l’estructura de comandaments i forces que determini el cap d’Estat Major de la Defensa, 
d’acord amb la doctrina militar nacional o internacional que sigui procedent.

4. Des del moment del seu nomenament, correspon als comandants de les 
organitzacions operatives l’exercici de les competències i les funcions que la doctrina 
militar aplicable, nacional o internacional, els assigna i, en particular:

a) Prendre part, al seu nivell, en el planejament de les operacions en les quals participi.
b) Exerceixen el comandament de les forces posades sota la seva autoritat d’acord 

amb el que estableixin els plans en vigor.
c) Porten a terme la integració de les forces sota el seu comandament.
d) Tenen, si s’escau, la representació militar nacional que es determini davant els 

comandaments aliats o multinacionals del seu nivell.

Article 7. Doctrina militar.

La doctrina militar, o doctrina per a les operacions, estableix els principis directors que 
han de regir l’actuació operativa de les Forces Armades espanyoles, i proporciona a més 
un marc de referència comú per a l’actuació específica dels exèrcits, una guia per a la 
conducció de les operacions militars, un marc de pensament i un catàleg de solucions als 
problemes en operacions.

La doctrina militar nacional l’ha de promulgar el cap d’Estat Major de la Defensa i ha 
de ser compatible i estar harmonitzada amb la doctrina militar internacional que Espanya 
hagi ratificat com a membre de les organitzacions internacionals o multinacionals de 
seguretat i defensa de les quals és part component.

Els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire han de 
desenvolupar i col·laborar en la definició de la doctrina militar en el seu àmbit específic.

Article 8. Força Conjunta.

La Força Conjunta la constitueixen tots els elements integrants de la Força de l’Exèrcit 
de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, a més dels elements dels comandaments 
subordinats al cap d’Estat Major de la Defensa que es determinin.
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CAPÍTOL II

Organització de l’Estat Major de la Defensa

Secció 1a Funcions i estructura organitzativa de l’Estat Major de la Defensa

Article 9. L’Estat Major de la Defensa.

1. L’Estat Major de la Defensa és l’òrgan que possibilita el compliment de les seves 
funcions al cap d’Estat Major de la Defensa. S’ha d’organitzar de manera que permeti la 
definició i el desenvolupament de l’estratègia militar, el planejament militar, el planejament, 
seguiment i conducció de les operacions militars i l’exercici de la resta de les seves 
competències.

2. Entre altres funcions, a l’Estat Major de la Defensa li correspon:

a) El desenvolupament i el detall de les polítiques de seguretat de la informació en 
els sistemes d’informació i telecomunicacions, així com la direcció de l’execució i el control 
del compliment d’aquestes polítiques.

b) La planificació, la direcció i, si s’escau, l’execució, en el seu àmbit, de les 
actuacions en matèria de cartografia.

c) La direcció i la coordinació de la sanitat operativa.

3. L’Estat Major de la Defensa s’estructura en un Quarter General i els òrgans 
següents:

a) El Comandament d’Operacions.
b) El Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades.
c) El Comandament Conjunt de Ciberdefensa.
d) El Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional.

4. A més, a l’Estat Major de la Defensa s’integren:

a) Les organitzacions operatives permanents.
b) Els òrgans nacionals militars relacionats amb organitzacions internacionals o 

multinacionals.

Secció 2a El Quarter General de l’Estat Major de la Defensa

Article 10. El Quarter General.

1. El Quarter General de l’Estat Major de la Defensa està compost pel conjunt 
d’òrgans que enquadren els mitjans humans i materials necessaris per assistir el cap 
d’Estat Major de la Defensa en l’exercici del comandament de l’Estat Major de la Defensa.

2. El Quarter General de l’Estat Major de la Defensa està constituït pels òrgans 
següents:

a) L’Estat Major Conjunt de la Defensa.
b) La Prefectura de Suport per a l’Acció Conjunta.
c) Els altres òrgans de suport al comandament, d’assistència i de serveis generals 

que es determinin.

3. El Quarter General disposa d’una Assessoria Jurídica com a òrgan consultiu i 
assessor, únic en matèria jurídica, del cap d’Estat Major de la Defensa i dels altres òrgans 
que aquest determini. Depèn funcionalment de l’Assessoria Jurídica General de la 
Defensa.

4. Al Quarter General hi ha, sota la dependència orgànica i funcional de la Intervenció 
General de la Defensa, una Intervenció Delegada que exerceix el control intern de la 
gestió economicofinancera, la Notaria Militar i l’assessorament economicofiscal.
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Article 11. L’Estat Major Conjunt de la Defensa.

L’Estat Major Conjunt de la Defensa és l’òrgan auxiliar de comandament del cap 
d’Estat Major de la Defensa, al qual dóna suport i assessora en la definició de l’estratègia 
militar, el planejament de força, la conducció estratègica de les operacions, la 
representació militar davant organismes internacionals de seguretat i defensa i en la resta 
de les seves competències.

Article 12. La Prefectura de Suport per a l’Acció Conjunta.

La Prefectura de Suport per a l’Acció Conjunta és l’òrgan responsable de prestar 
suport a l’estructura operativa de les Forces Armades, a través de les unitats i les 
prefectures de caràcter conjunt o unificat, de diferent naturalesa, que es determinin.

Secció 3a Els òrgans de l’estructura de l’Estat Major de la Defensa

Article 13. El Comandament d’Operacions.

1. El Comandament d’Operacions és l’òrgan responsable del planejament operatiu, 
la conducció i el seguiment de les operacions militars. Així mateix, assessora el cap 
d’Estat Major de la Defensa en la conducció estratègica de les operacions i és responsable 
d’efectuar el planejament i la conducció dels exercicis que es determinin. Fa la supervisió 
de la preparació i l’avaluació de la disponibilitat operativa dels comandaments i les forces 
assignats a l’estructura operativa i elabora directrius per a l’ensinistrament i l’allistament 
de les unitats esmentades.

2. En dependència del Comandament d’Operacions es constitueix permanentment 
el Comandament Conjunt d’Operacions Especials que és responsable d’efectuar el 
planejament, la conducció i el seguiment de les operacions especials que es determinin.

Article 14. El Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades.

1. El Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades és l’òrgan responsable de facilitar 
al ministre de Defensa, a través del cap d’Estat Major de la Defensa, i a les autoritats 
militars, la intel·ligència militar necessària per alertar sobre situacions internacionals 
susceptibles de generar crisi que afectin la defensa nacional, així com de prestar el suport 
necessari, en el seu àmbit, a les operacions. Així mateix, assessora el cap d’Estat Major 
de la Defensa i els caps d’Estat Major dels exèrcits en matèria de contraintel·ligència 
militar i seguretat en l’àmbit de les Forces Armades i contribueix al seu assessorament en 
el nivell estratègic de les operacions militars.

2. El Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades és únic en matèria d’intel·ligència 
militar en el nivell estratègic. Forma part de la Comunitat d’Intel·ligència, i s’erigeix en 
l’únic interlocutor del Ministeri de Defensa en matèria d’intel·ligència militar en aquest 
àmbit.

3. El Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades porta a terme, a més, les funcions 
següents:

a) Dirigeix i coordina l’explotació dels sistemes conjunts d’intel·ligència, vigilància i 
reconeixement i coordina l’explotació dels sistemes específics d’intel·ligència, vigilància i 
reconeixement.

b) Proporciona als caps d’Estat Major dels exèrcits la intel·ligència necessària per a 
l’acompliment de les activitats de preparació de la Força.

c) Planifica, dirigeix i, si s’escau, executa les actuacions en matèria de cartografia en 
l’àmbit de la defensa. A aquests efectes els òrgans corresponents dels exèrcits mantenen 
una dependència funcional amb el Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades.
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Article 15. El Comandament Conjunt de Ciberdefensa.

El Comandament Conjunt de Ciberdefensa és responsable del planejament i 
l’execució de les accions relatives a la ciberdefensa en les xarxes i els sistemes 
d’informació i telecomunicacions del Ministeri de Defensa o d’altres que pugui tenir 
encomanades, així com de contribuir a la resposta adequada en el ciberespai davant 
d’amenaces o agressions que puguin afectar la defensa nacional.

Article 16. El Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional.

1. El Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional, com a principal centre 
docent militar conjunt, és l’òrgan al qual correspon impartir cursos d’alts estudis de la 
defensa nacional i altres estudis conduents a l’obtenció de títols de postgrau, així com els 
estudis militars de caràcter conjunt que es determinin, per a la qual cosa ha d’establir 
col·laboracions amb les universitats públiques, els centres universitaris de la defensa i 
altres corporacions públiques i privades mitjançant els convenis pertinents.

Així mateix, porta a terme tasques de recerca sobre temes relacionats amb la 
seguretat i la defensa, impulsa l’estudi de nous conceptes doctrinals, contribueix al foment 
i la difusió de la cultura de seguretat i defensa i promou i efectua estudis, recerques i 
altres activitats relacionades amb la història militar.

2. Per al compliment de les seves funcions, el Centre Superior d’Estudis de la 
Defensa Nacional ha d’adoptar l’estructura que determini el ministre de Defensa.

Secció 4a Organitzacions operatives permanents subordinades al cap d’Estat Major de 
la Defensa

Article 17. El Comandament de Vigilància i Seguretat Marítima.

El Comandament de Vigilància i Seguretat Marítima és l’òrgan de l’estructura operativa 
de les Forces Armades responsable del planejament, la conducció i el seguiment de les 
operacions de vigilància i seguretat dels espais marítims de sobirania, responsabilitat i 
interès nacional. El seu comandant manté una doble dependència: operativa del cap 
d’Estat Major de la Defensa i orgànica del cap d’Estat Major de l’Armada.

Article 18. El Comandament de Defensa i Operacions Aèries.

El Comandament de Defensa i Operacions Aèries és l’òrgan de l’estructura operativa 
de les Forces Armades responsable del planejament, la conducció i el seguiment de les 
operacions de vigilància, seguretat, control i policia aèria en els espais aeris de sobirania, 
responsabilitat i interès nacional. El seu comandant manté una doble dependència: 
operativa del cap d’Estat Major de la Defensa i orgànica del cap d’Estat Major de l’Exèrcit 
de l’Aire.

Article 19. La Unitat Militar d’Emergències.

La Unitat Militar d’Emergències és una força conjunta que es constitueix de manera 
permanent com un comandament conjunt de l’estructura operativa de les FAS i que té 
com a missió la intervenció en qualsevol lloc del territori nacional i en operacions a 
l’exterior, per contribuir a la seguretat i el benestar dels ciutadans en els supòsits de greu 
risc, catàstrofe, calamitat o altres necessitats públiques, d’acord amb el que disposa el 
Reial decret 1097/2011, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el Protocol d’intervenció de la 
Unitat Militar d’Emergències, i el que disposi la doctrina militar corresponent. El ministre 
de Defensa ha de dictar les normes que regulin l’organització i el funcionament d’aquesta 
unitat en l’àmbit del Departament.
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Secció 5a Òrgans nacionals militars relacionats amb organitzacions internacionals o 
multinacionals

Article 20. Representacions militars nacionals i altres òrgans dependents del cap d’Estat Major.

1. Les representacions militars davant les organitzacions internacionals de seguretat 
i defensa depenen del cap d’Estat Major de la Defensa.

2. Així mateix, depenen del cap d’Estat Major de la Defensa els elements nacionals, 
els elements nacionals de suport i els contingents nacionals integrats en organitzacions 
internacionals i multinacionals en les quals Espanya participa.

TÍTOL III

Estructura orgànica de les Forces Armades

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 21. Concepte d’estructura orgànica.

1. L’estructura orgànica és l’organització encarregada de la preparació de la força 
que ha de possibilitar la generació de l’estructura operativa, establerta mitjançant criteris 
de funcionalitat basats en els mitjans i les formes pròpies d’acció de l’Exèrcit de Terra, de 
l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, i en una organització homogènia d’aquests, d’acord amb 
l’article 11 de la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre.

2. La transferència d’unitats de l’estructura orgànica de les Forces Armades a 
l’estructura operativa no implica canvi de la seva dependència orgànica.

Article 22. L’Exèrcit de Terra, l’Armada i l’Exèrcit de l’Aire.

L’Exèrcit de Terra, l’Armada i l’Exèrcit de l’Aire componen l’estructura orgànica de les 
Forces Armades i aporten les capacitats bàsiques per a la seva estructura operativa. 
Cadascun està compost per:

a) El Quarter General.
b) La Força.
c) El Suport a la Força.

CAPÍTOL II

El Quarter General

Article 23. Del Quarter General.

1. El Quarter General de cada exèrcit enquadra els mitjans humans i materials 
necessaris per assistir el cap d’Estat Major en l’exercici del comandament sobre el seu 
respectiu exèrcit i està constituït pels òrgans següents:

a) L’Estat Major.
b) El Gabinet del Cap d’Estat Major.
c) Els òrgans d’assistència i serveis generals que es determinin.

2. Cada Quarter General disposa d’una Assessoria Jurídica com a òrgan consultiu i 
assessor, únic en matèria jurídica, del cap d’Estat Major de cada exèrcit i dels altres òrgans 
que aquest determini. Depèn funcionalment de l’Assessoria Jurídica General de la Defensa.

3. A cada Quarter General hi ha, sota la dependència orgànica i funcional de la 
Intervenció General de la Defensa, una Intervenció Delegada que exerceix el control 
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intern de la gestió economicofinancera, la Notaria Militar i l’assessorament 
economicofiscal.

Article 24. De l’Estat Major.

1. L’Estat Major és el principal òrgan de suport del cap d’Estat Major. És responsable 
de proporcionar-li els elements de judici necessaris per fonamentar les seves decisions, 
traduir aquestes decisions en ordres i vetllar pel seu compliment.

2. El seu comandament l’exerceix el segon cap de l’Estat Major que, sota la direcció 
del cap d’Estat Major corresponent, exerceix l’organització, la planificació, la direcció, la 
coordinació i el control general de les activitats del seu exèrcit.

3. L’Estat Major no porta a terme accions de comandament ni de gestió ni executives.

Article 25. Del Gabinet del Cap d’Estat Major.

El Gabinet del Cap d’Estat Major és l’òrgan de suport immediat al cap d’Estat Major 
en les seves relacions institucionals, en matèria de comunicació social i en els altres 
assumptes que aquest li encarregui.

Article 26. Dels òrgans d’assistència i serveis generals.

1. En el seu Quarter General, el cap d’Estat Major disposa dels òrgans d’assistència 
i serveis generals necessaris per atendre les seves necessitats i les dels òrgans que 
aquest determini.

2. Els òrgans d’assistència porten a terme les seves comeses en matèria de cultura 
i història militar o en matèries tècniques, en especial en les àrees dels sistemes 
d’informació i telecomunicacions, cartografia, publicacions, sociologia, estadística, recerca 
operativa i informació en l’àmbit del seu respectiu exèrcit.

3. Els òrgans de serveis generals tenen competència en matèries de seguretat, 
manteniment i vida i funcionament.

CAPÍTOL III

La Força

Article 27. De la Força.

1. La Força és el conjunt de mitjans humans i materials que s’agrupen i s’organitzen 
amb la comesa principal de preparar-se per a la realització d’operacions militars.

2. La Força s’organitza per capacitats, amb caràcter modular i flexibilitat, de manera 
que permeti la preparació i l’avaluació de les seves unitats i faciliti la seva transferència 
total o parcial a l’estructura operativa de les Forces Armades. Així mateix possibilita el 
desenvolupament dels nivells d’esforç que, en cada cas, assenyali el Govern.

Article 28. La Força de l’Exèrcit de Terra.

La Força de l’Exèrcit de Terra està composta per:

a) El Quarter General Terrestre d’Alta Disponibilitat, la comesa principal del qual és 
preparar-se per ser utilitzat com a estructura de comandament en les operacions que es 
determinin, d’acord amb la doctrina militar nacional o internacional que sigui procedent.

b) La Força Terrestre, que té per comesa principal preparar-se per constituir, de 
manera ràpida i eficaç, estructures operatives terrestres per a la realització d’operacions 
militars.

c) La Força Logística Operativa, que té per comesa preparar-se per proporcionar el 
suport logístic necessari per a les operacions, així com per prestar el suport logístic que 
es necessiti per mantenir les capacitats operatives, i complementar l’estructura permanent 
de suport logístic.
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d) El Comandament de Canàries, que comprèn les unitats ubicades a l’arxipèlag 
canari, que tenen per comesa principal preparar-se per constituir, de manera ràpida i 
eficaç, estructures operatives terrestres per a la realització d’operacions militars.

Article 29. La Força de l’Armada.

La Força de l’Armada s’integra sota una única estructura, la Flota, que té per comesa 
principal preparar-se per constituir, de manera ràpida i eficaç, estructures operatives 
navals per a la realització d’operacions militars, a més de proporcionar el suport logístic 
necessari per a aquestes operacions.

Article 30. La Força de l’Exèrcit de l’Aire.

La Força de l’Exèrcit de l’Aire està composta per:

a) El Comandament Aeri de Combat, que té per comesa principal preparar-se per 
constituir, de manera ràpida i eficaç, estructures operatives aèries per a la realització 
d’operacions militars.

b) El Comandament Aeri General, la comesa principal del qual és garantir el màxim 
estat d’operativitat de les unitats, les bases, els aeròdroms i els aquarteraments aeris que 
es determinin, perquè es puguin generar i, si s’escau, operar des d’aquests les unitats 
aèries de la Força.

c) El Comandament Aeri de Canàries, que comprèn les unitats ubicades a l’arxipèlag 
canari, que tenen per comesa principal preparar-se per constituir, de manera ràpida i 
eficaç, estructures operatives aèries per a la realització d’operacions militars.

CAPÍTOL IV

El Suport a la Força

Article 31. Del Suport a la Força.

1. El Suport a la Força és el conjunt d’òrgans responsables de la direcció, la gestió, 
l’administració i el control dels recursos humans, materials i financers, assignats a 
cadascun dels exèrcits. En el seu àmbit es dirigeix i es controla el sosteniment de la Força 
i es porten a terme les activitats del suport logístic que possibiliten la vida i el funcionament 
de les unitats, els centres i els organismes.

2. El Suport a la Força porta a terme les actuacions necessàries amb la finalitat de 
proporcionar al seu respectiu exèrcit allò necessari per al compliment de les seves 
comeses, subordinades a les que, en aquest àmbit del Suport a la Força, tinguin o puguin 
tenir assignades altres òrgans de caràcter unificat o conjunt.

3. El Suport a la Força s’estructura en òrgans competents en els àmbits següents:

a) Recursos humans, els òrgans dels quals són responsables principals de la 
direcció, la gestió, l’administració i el control en matèria de personal, d’assistència al 
personal, de sanitat i d’ensenyament.

b) Recursos materials, els òrgans dels quals són responsables principals de la 
direcció, la gestió, l’administració i el control de material i del suport logístic, i atenen 
l’adquisició, el proveïment o aprovisionament, el sosteniment, el transport, la 
infraestructura, els sistemes d’armes i les construccions, així com el suport a les bases i 
els aquarteraments, en la mesura en què cada exèrcit tingui competències específiques 
en aquestes activitats. Així mateix, és responsable en els assumptes relacionats amb els 
sistemes d’informació i telecomunicacions no assignats a altres òrgans del mateix exèrcit.

c) Recursos financers, els òrgans dels quals són responsables principals de la 
direcció, la gestió, l’administració i el control d’aquest recurs i de la contractació i la 
comptabilitat. També els correspon l’elaboració tècnica de l’avantprojecte de pressupost i 
la centralització de tota la informació tant sobre la previsió i l’execució dels programes 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 252  Divendres 17 d'octubre de 2014  Secc. I. Pàg. 14

com del pressupost. Així mateix, els correspon l’administració dels recursos financers no 
assignats expressament a cap altre òrgan.

4. En funció de l’homogeneïtat o amplitud de les activitats que es duguin a terme, 
els àmbits que esmenta l’apartat anterior es poden agrupar o desdoblar, de conformitat 
amb les necessitats derivades de les formes pròpies d’acció de cada exèrcit, en 
comandaments, prefectures o direccions.

5. Els òrgans del Suport a la Força assessoren el cap d’Estat Major en les matèries de la 
seva competència. Els correspon l’administració dels recursos financers que tinguin assignats.

6. Els òrgans que es constitueixin depenen funcionalment dels òrgans directius del 
Ministeri de Defensa amb responsabilitat en les matèries corresponents, sota la 
coordinació del secretari d’Estat de Defensa i del subsecretari de Defensa en l’àmbit de 
les seves competències.

Article 32. El Suport a la Força en l’àmbit dels recursos humans.

1. Els òrgans del Suport a la Força de l’Exèrcit de Terra, en l’àmbit dels recursos 
humans, són:

a) El Comandament de Personal, responsable en matèria de recursos humans, 
assistència al personal i assistència sanitària.

b) El Comandament d’Ensinistrament i Doctrina, responsable en matèries 
relacionades amb la gestió del coneixement, incloent-hi l’ensenyament.

2. L’òrgan del Suport a la Força de l’Armada, en l’àmbit dels recursos humans, és la 
Direcció de Personal.

3. L’òrgan del Suport a la Força de l’Exèrcit de l’Aire, en l’àmbit dels recursos 
humans, és el Comandament de Personal.

Article 33. El Suport a la Força en l’àmbit dels recursos materials.

1. Els òrgans del Suport a la Força de l’Exèrcit de Terra, en l’àmbit dels recursos 
materials, són:

a) El Comandament de Suport Logístic, responsable del material i del suport logístic, 
incloent-hi el seu sosteniment específic i l’enginyeria de suport corresponent.

b) La Inspecció General de l’Exèrcit de Terra, responsable en matèries relacionades 
amb les infraestructures i les altres que es determinin relacionades amb la vida i el 
funcionament de les unitats.

2. L’òrgan del Suport a la Força de l’Armada, en l’àmbit dels recursos materials, és 
la Prefectura de Suport Logístic.

3. L’òrgan del Suport a la Força de l’Exèrcit de l’Aire, en l’àmbit dels recursos 
materials, és el Comandament de Suport Logístic.

Article 34. El Suport a la Força en l’àmbit dels recursos financers.

L’òrgan del Suport a la Força en cadascun dels exèrcits, en l’àmbit dels recursos 
financers, és una Direcció d’Afers Econòmics amb l’estructura que es determini.

Disposició addicional primera. Classificació del Centre d’Intel·ligència de les Forces 
Armades.

Les comeses específiques i l’estructura del Centre d’Intel·ligència de les Forces 
Armades es declaren «matèria classificada» en la categoria de «secret», d’acord amb la 
Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials, i les estableix el ministre de Defensa.
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Disposició addicional segona. Del comandant general de la infanteria de marina.

El comandant general de la infanteria de marina pot assessorar directament el cap 
d’Estat Major de l’Armada en els assumptes referits al cos d’infanteria de marina que no 
es relacionin de manera específica i directa amb la preparació de la Força.

Disposició addicional tercera. No-increment de la despesa pública ni de plantilla.

L’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret s’han de portar a terme sense cap 
augment de cost de funcionament i no han de suposar cap increment de la despesa 
pública ni de personal.

Disposició transitòria única. Subsistència d’unitats.

Les unitats actualment existents no previstes en aquest Reial decret han de continuar 
exercint les competències que no s’hagin assignat a una altra o altres unitats, fins que 
entrin en vigor les disposicions que el despleguin, es produeixin les adaptacions 
orgàniques necessàries i es transfereixin les competències esmentades a altres unitats.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades les disposicions següents:

a) El Reial decret 1249/1997, de 24 de juliol, pel qual es regula l’organització del Centre 
Superior d’Estudis de la Defensa Nacional. Aquesta derogació és efectiva el mateix dia 
d’entrada en vigor de l’ordre ministerial que estableixi l’estructura i les funcions d’aquest 
Centre.

b) El Reial decret 912/2002, de 6 de setembre, pel qual es desplega l’estructura 
bàsica dels exèrcits.

c) El Reial decret 416/2006, d’11 d’abril, pel qual s’estableix l’organització i el 
desplegament de la Força de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, així 
com de la Unitat Militar d’Emergències.

d) El Reial decret 787/2007, de 15 de juny, pel qual es regula l’estructura operativa 
de les Forces Armades.

2. Així mateix, 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 disposa l’article 149.1.4a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de defensa i 
Forces Armades.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Defensa perquè adopti les mesures necessàries per al 
desplegament i l’execució d’aquest Reial decret i, en particular, per establir les unitats de les 
Forces Armades que siguin necessàries, de nivell inferior al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 d’octubre de 2014.

FELIPE R.

El ministre de Defensa,

PEDRO MORENÉS EULATE
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