
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 293  Dijous 4 de desembre de 2014  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
12591 Ordre DEF/2265/2014, de 28 de novembre, per la qual s’estableixen les vies 

de relació i la participació en el Consell de Personal de les Forces Armades de 
les associacions de militars retirats i discapacitats.

La disposició addicional primera.2 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i 
deures dels membres de les Forces Armades, assenyala que el Ministeri de Defensa ha 
d’establir les vies adequades perquè les associacions que tinguin entre les seves finalitats 
la defensa dels interessos econòmics i socials dels militars retirats puguin presentar les 
seves propostes i tenir accés a la informació del seu interès. I la disposició addicional 
primera.3 estableix que les associacions de militars retirats i discapacitats més 
representatives han de ser convocades a les reunions del Ple del Consell de Personal de 
les Forces Armades, per tractar assumptes que puguin afectar els seus associats, 
almenys, un cop l’any, la qual cosa es reprodueix a l’article 20.4 del Reglament del Consell 
de Personal de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 910/2012, de 8 de juny.

Els apartats 2 i 3 de la disposició addicional primera de la Llei orgànica 9/2011, de 27 
de juliol, contenen una normativa concebuda en termes generals per als militars retirats. 
No obstant això, dins de l’ampli conjunt dels militars que han passat a retir, el legislador 
orgànic esmenta específicament els discapacitats, fet que té el reflex degut en el sistema 
de participació de les associacions en les reunions del Consell de Personal que estableix 
la present Ordre ministerial. S’ha de tenir en compte, d’altra banda, que aquesta menció 
especial als discapacitats no es refereix als militars en actiu que puguin patir alguna 
discapacitat, els drets de participació dels quals són els que corresponen a la seva 
situació de servei actiu i apareixen regulats a la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de 
drets i deures dels membres de les Forces Armades.

Les associacions de militars retirats i discapacitats no es regeixen pel que disposa el 
títol III de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, per la qual cosa no poden ser inscrites 
en el Registre d’associacions professionals de membres de les Forces Armades, tot i que 
sí que han d’estar inscrites en el Registre nacional d’associacions i, d’aquesta manera, 
adquirir personalitat jurídica.

En aquesta Ordre ministerial s’inclouen els procediments per identificar quines 
associacions són beneficiàries d’aquests drets, atès que l’esmentada disposició addicional 
primera de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, es refereix a les associacions de retirats i 
discapacitats. En aquest sentit, es distingeixen fins a tres tipus d’associacions: les que 
tinguin entre les seves finalitats la defensa dels interessos econòmics i socials exclusivament 
dels militars retirats, les que defensen aquests interessos exclusivament per als militars 
discapacitats i aquelles altres que els defensen indistintament per als militars tant retirats 
com discapacitats. Ha de ser la mateixa associació interessada la que proporcioni aquesta 
informació al Ministeri de Defensa, a través d’una declaració responsable.

En funció del contingut de l’esmentada declaració responsable, les associacions que 
compleixin els requisits establerts en cada cas es poden relacionar amb el Ministeri de 
Defensa, així com poden ser convocades a les reunions del Ple del Consell de Personal 
de les Forces Armades, sempre de conformitat amb aquesta Ordre ministerial.

El procediment establert per determinar les associacions de militars retirats i 
discapacitats més representatives, en un nombre de dues, que han de ser convocades a 
les reunions del Ple del Consell de Personal de les Forces Armades, garanteix que poden 
participar les associacions amb un nombre més gran d’associats de militars retirats i 
d’associats militars retirats discapacitats.

Durant la seva tramitació aquesta Ordre ministerial va rebre l’informe de les 
associacions professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces 
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Armades, d’acord amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol. 
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de l’esmentada Llei orgànica, ha 
emès informe el Consell de Personal de les Forces Armades.

D’altra banda, d’acord amb l’article 24.1.c) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern, s’ha donat tràmit d’audiència a les associacions de militars retirats i discapacitats.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Finalitat.

Aquesta Ordre ministerial té per finalitat establir les vies adequades perquè les 
associacions de militars retirats i discapacitats puguin presentar les seves propostes i 
tenir accés a informació del seu interès, així com la seva participació en les reunions del 
Ple del Consell de Personal de les Forces Armades, d’ara endavant Consell de Personal.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

El que estableix aquesta Ordre ministerial és aplicable a les associacions de militars 
retirats i discapacitats que compleixin els requisits que estableix la Llei orgànica 1/2002, 
de 22 de març, reguladora del dret d’associació, estiguin inscrites en el Registre nacional 
d’associacions i tinguin com a finalitats la defensa dels interessos econòmics i socials 
dels militars retirats i discapacitats.

Article 3. Requisits per a l’establiment de vies de relació i la participació en les reunions 
dels plens del Consell de Personal.

1. Per tal que una associació de militars retirats i discapacitats pugui presentar les 
seves propostes i tenir accés a informació del seu interès i pugui ser convocada per 
assistir a les reunions del Ple del Consell de Personal, ha de presentar, amb caràcter 
anual, abans del 31 de gener, a la secretaria permanent del Consell de Personal, una 
declaració responsable, segons el model de l’annex, amb dades a data 31 de desembre, 
en la qual han de fer constar els aspectes següents:

a) Que està inscrita en el Registre nacional d’associacions amb el número que 
correspongui.

b) Que té com a finalitat la defensa dels interessos econòmics i socials dels militars 
retirats, dels militars discapacitats o de tots dos, i ha d’expressar una de les tres opcions.

c) Nombre d’associats militars retirats, comptant exclusivament els procedents de 
l’Exèrcit de Terra, Armada i Exèrcit de l’Aire, així com dels cossos comuns de les Forces 
Armades, i precisant el nombre de retirats que tinguin també la consideració de 
discapacitats.

d) Que té àmbit nacional i es constitueix per temps indefinit.
e) Que no té caràcter lucratiu.
f) Que no està representada, ni forma part, mitjançant federació, confederació o unió 

d’associacions, de les associacions professionals de membres de les Forces Armades.

2. Les associacions que no compleixin els requisits de l’apartat 1, així com les que 
no hagin presentat les seves declaracions responsables abans del 31 de gener, o les que 
hagin aportat en les declaracions esmentades informació inexacta, falsa o ometin dades, 
d’acord amb el que disposa l’article 71 bis.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, no 
poden presentar les seves propostes, ni tenir accés a la informació del seu interès, ni 
seran convocades per assistir a les reunions del Ple del Consell de Personal.

3. Les associacions que presentin, dins el termini establert i en la forma pertinent, la 
declaració responsable que estableix l’apartat 1 i compleixin els requisits aquí establerts, 
independentment del seu nombre d’associats, poden presentar les seves propostes i tenir 
accés a informació del seu interès durant l’any corresponent.
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4. D’entre les associacions que presentin, dins el termini establert i en la forma 
pertinent, la declaració responsable que estableix l’apartat 1 i compleixin els requisits aquí 
establerts, se n’han de designar dues que poden ser convocades a les reunions del Ple 
del Consell de Personal durant l’any corresponent, d’acord amb les regles següents:

a) La primera d’aquestes ha de ser la que hagi declarat el nombre més elevat 
d’associats que tinguin la condició de retirats.

b) La segona ha de ser l’associació que hagi declarat el nombre més elevat 
d’associats que reuneixin la doble condició de retirats i discapacitats.

Si l’associació designada a l’empara de la lletra a) és al mateix temps la que ha 
declarat el nombre més elevat d’associats amb la doble condició de retirats i discapacitats, 
aleshores la segona associació designada ha de ser la que ha declarat el segon nombre 
més gran d’associats que tinguin la condició de retirats.

5. El subsecretari de Defensa ha de resoldre sobre el compliment dels requisits 
esmentats, als efectes que preveuen els apartats 3 i 4 d’aquest article. Aquesta resolució 
s’ha de notificar a l’associació i només té efectes durant l’any corresponent.

Article 4. Vies adequades per a la presentació de propostes i accés a informació.

Per a les associacions sobre les quals s’ha resolt en el sentit que poden presentar les 
seves propostes i tenir accés a informació del seu interès, s’ha de tenir en compte el 
següent:

a) Aquestes associacions s’han de dirigir i han de rebre informació exclusivament a 
través de la secretaria permanent del Consell de Personal. La secretaria permanent, en 
rebre una proposta, i després de verificar que es tracta d’un assumpte relacionat amb els 
interessos econòmics i socials dels militars retirats i discapacitats, l’ha de remetre als 
òrgans directius que corresponguin del Ministeri de Defensa per a la seva valoració. La 
secretaria permanent ha de notificar a l’associació la resolució adoptada o la resposta 
motivada a la seva proposta. S’exceptuen del que preveu aquest paràgraf els 
procediments regulats expressament.

b) Quan aquestes associacions pretenguin que les seves propostes siguin 
considerades en el Consell de Personal, han d’especificar explícitament aquesta 
circumstància. Aquestes propostes es poden incloure en l’ordre del dia del Ple del Consell 
de Personal, si s’escau, d’acord amb el procediment determinat més endavant.

c) Les relacions entre les associacions i la secretaria permanent del Consell de 
Personal es poden establir utilitzant mitjans electrònics a través de la seu electrònica 
central del Ministeri de Defensa, d’acord amb el que preveuen els articles 6 i 10 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. D’altra 
banda, entre aquestes parts també es poden establir relacions, avançar correspondència 
oficial o, per raons d’eficiència i economia, remetre documentació voluminosa utilitzant els 
comptes de correu electrònic del sistema de missatgeria interpersonal del Ministeri de 
Defensa i els de les associacions que aquestes designin.

Article 5. Procediment per a la participació de les associacions de militars retirats i 
discapacitats en el Consell de Personal.

1. El president del Consell de Personal ha de determinar les reunions del Ple a les 
quals s’ha de convocar les dues associacions sobre les quals s’ha resolt en el sentit que 
poden participar en el Consell de Personal. En qualsevol cas, la convocatòria al Ple del 
Consell de Personal ha de tenir una periodicitat mínima anual.

2. Ha de participar en els plens del Consell de Personal un representant de 
cadascuna de les dues associacions convocades. Aquest representant ha de ser membre 
de ple dret de l’associació i ha de tenir la consideració de militar retirat procedent de 
l’Exèrcit de Terra, Armada o Exèrcit de l’Aire, o dels cossos comuns de les Forces 
Armades.
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3. D’acord amb el que estableix l’article 4.b), la secretaria permanent del Consell de 
Personal ha de comunicar a totes les associacions, amb antelació suficient, la data límit 
per a la recepció de les propostes d’assumptes per al seu debat en el Ple del Consell de 
Personal. D’altra banda, ha d’obtenir, als efectes d’elaboració de la convocatòria, les 
dades del representant designat per assistir al Ple del Consell de Personal i la seva 
comissió preparatòria en el cas de les associacions que poden participar en aquest Ple.

4. Els assumptes proposats per al seu debat en el Ple del Consell de Personal per 
les associacions esmentades s’han de tractar en la comissió preparatòria del Ple del 
Consell de Personal corresponent als efectes de la seva inclusió, si s’escau, en la 
proposta d’ordre del dia del Ple que aquesta comissió ha d’elevar al president del Consell 
de Personal, tot això d’acord amb els articles 19.1 i 22.2 del Reglament del Consell de 
Personal de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 910/2012, de 8 de juny. La 
secretaria permanent ha de convocar un representant de cadascuna de les dues 
associacions que ha obtingut participació en el Consell de Personal, perquè puguin 
assistir a la comissió preparatòria, per tractar únicament els assumptes que els afectin.

5. El president del Consell de Personal ha d’incloure en l’ordre del dia del Ple els 
assumptes proposats per les associacions que consideri que s’han de tractar.

6. La secretaria permanent ha de remetre la convocatòria, l’ordre del dia i la 
documentació que es necessiti a les associacions amb una antelació mínima de set dies 
hàbils a la celebració del Ple del Consell de Personal, i informar, si s’escau, totes les 
associacions que corresponguin, sobre la no-inclusió de les seves propostes en l’ordre 
del dia.

7. En les sessions del Consell de Personal, el tractament de cadascuna de les 
propostes d’aquestes associacions ha de ser d’acord amb el que disposa l’article 50.4 de 
la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol. Els representants de les associacions esmentades 
que participin en el Ple del Consell de Personal només tenen dret a veu per presentar, si 
s’escau, i debatre les propostes formulades per aquestes associacions que hagin estat 
incloses en l’ordre del dia, i queden per tant exclosos d’intervenir en la resta d’assumptes.

8. Els representants d’aquestes associacions han d’assistir únicament a la part de la 
reunió del Ple del Consell de Personal que els afecti, i el president del Consell de Personal 
pot autoritzar la seva assistència a la reunió completa del Ple del Consell de Personal de 
manera excepcional i degudament motivada.

9. La secretaria permanent ha de remetre a aquestes associacions una còpia del 
que reflecteixen les actes del Ple respecte als assumptes tractats que siguin d’interès per 
als seus associats i, en qualsevol cas, sobre les propostes presentades per aquestes 
associacions. D’altra banda, ha de remetre a les associacions proponents que no 
assisteixen a les reunions el resultat del debat de les seves propostes.

10. S’han d’utilitzar, quan no s’especifiqui, els procediments determinats per al 
funcionament del Consell de Personal que puguin ser aplicables a criteri del president del 
Consell de Personal.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de novembre de 2014.–El ministre de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANNEX

Declaració responsable de les associacions de militars retirats i discapacitats 
per poder remetre propostes, rebre informació i participar en el Consell de 
Personal de les Forces Armades de conformitat amb la disposició addicional 
primera de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels membres 

de les Forces Armades

El Sr./la Sra.1 ......................................................................................................................, 
major d’edat, amb document nacional d’identitat número.........................................., 
i domicili als efectes de notificacions a2 ..........................................................................., 
actuant com a representant legal de l’associació3 ........................................................., als 
efectes del que preveu la disposició addicional primera de la Llei orgànica 9/2011, de 27 
de juliol, de drets i deures dels membres de les Forces Armades,

DECLARO:

Que a data 31 de desembre de...........:

a) L’associació esmentada està inscrita en el Registre nacional d’associacions amb 
el número...................

b) Té com a finalitat la defensa dels interessos econòmics i socials dels 
militars........................4.

c) El nombre d’associats militars retirats, comptant exclusivament els procedents de 
l’Exèrcit de Terra, Armada i Exèrcit de l’Aire, així com dels cossos comuns de les Forces 
Armades és de...................; d’entre aquests, el nombre de retirats que tenen també la 
consideració de discapacitats és de..................

d) Té àmbit nacional i està constituïda per temps indefinit.
e) No té caràcter lucratiu.
f) No està representada ni forma part mitjançant federació, confederació o unió 

d’associacions de les associacions professionals de membres de les Forces Armades.

Aquesta declaració responsable es fa de conformitat i amb els efectes de l’article 71 
bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

.............................., a....... de.............................. de...........

Signat:

1 Nom i cognoms.
2 Adreça postal completa.
3 Nom de l’associació.
4 Una opció entre les tres següents: retirats, discapacitats, retirats i discapacitats.
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