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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
13485

Reial decret 1111/2015, d’11 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’adquisició i pèrdua de la condició de militar i situacions administratives dels
militars professionals.

La Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, estableix al capítol VII del
títol V les situacions administratives del militar professional, amb la qual cosa s’actualitzen
les que figuraven a la normativa anterior, que tenien el seu reflex a la Llei 17/1999, de 18
de maig, de règim del personal de les Forces Armades, i en el Reial decret 1385/1990, de
8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general d’adquisició i pèrdua de la condició
de militar i de situacions administratives del personal militar professional.
Tal com s’estableix a l’exposició de motius de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, les
situacions administratives que s’hi descriuen s’han adaptat, en la mesura del possible, a
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el text refós del qual es va aprovar pel Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, tenint en compte les seves consideracions relacionades
amb la conciliació de la vida laboral i familiar, així com les necessàries per a la protecció
del militar professional víctima de violència de gènere.
La Llei 39/2007, de 19 de novembre, preveu el desplegament reglamentari als seus
articles 107, 108, 110, 113 i 118 en alguns aspectes com l’adequació de supòsits d’aplicació
general per als funcionaris, el temps en servei actiu de presoners i desapareguts, el temps
de serveis des de l’adquisició de la condició de militar de carrera per optar a la situació
d’excedència per prestació de serveis en el sector públic o d’excedència voluntària per
interès particular, i el temps de preavís per sol·licitar la situació administrativa d’excedència
voluntària per interès particular.
La Llei orgànica 8/2014, de 4 de desembre, de règim disciplinari de les Forces
Armades, a la disposició final tercera, estableix la modificació de la Llei 39/2007, de 19 de
novembre, als articles 111 i 112, sobre les situacions de suspensió de funcions i de
suspensió d’ocupació. A la mateixa disposició final es modifiquen també les condicions per
a la finalització i resolució de compromisos dels militars amb una relació de serveis
professionals de caràcter temporal.
D’altra banda, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres mesures de reforma administrativa, a l’article 28 modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, incloent, entre altres disposicions, la disposició
addicional dotzena per la qual permet que el personal militar presti serveis en l’Administració
civil.
Així mateix, la mateixa Llei 15/2014, a l’article 29 modifica la Llei 39/2007, de 19 de
novembre, amb el canvi de la redacció dels apartats 1 i 2 i amb la inclusió d’un apartat 5 a
l’article 107, i crea una nova situació administrativa per als militars de carrera que es
defineix com a «servei en l’Administració civil». També s’inclou un nou article 113 bis, que
regula aquesta nova situació.
Per tot això, amb el Reial decret que ara s’aprova, es procedeix a regular les situacions
administratives del militar professional, així com a desplegar reglamentàriament alguns
articles que sobre aquesta matèria determina la Llei esmentada.
El Reglament que aprova aquest Reial decret s’estructura en quatre títols, el primer
dels quals, de disposicions de caràcter general, conté l’objecte i àmbit d’aplicació, així com
disposicions comunes que són aplicables en els títols següents. El segon està dedicat a
l’adquisició i la pèrdua de la condició de militar professional i es divideix en tres capítols, el
primer dedicat als militars de carrera, el segon als militars de complement i el tercer als
militars de tropa i marineria amb compromisos temporals. El tercer títol es dedica a les
situacions administratives i es divideix en nou capítols. El primer es refereix a les
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disposicions comunes, i la resta regula de manera específica les situacions administratives
de servei actiu, serveis especials, excedència, suspensió de funcions, suspensió
d’ocupació, serveis en l’Administració civil, reserva, i les condicions relacionades amb el
personal presoner i desaparegut, tenint en compte el que estableix el Codi civil. Finalment,
el títol quart, dedicat als recursos, indica els que correspon aplicar en aquesta matèria.
Als efectes d’aquest Reial decret, el terme «unitat», en la seva accepció d’entitat
orgànica, pot fer referència tant a una unitat militar o vaixell i, si s’escau, centre o
organisme, com a una base, quarter o establiment.
Durant la tramitació d’aquest Reial decret, n’han emès informe les associacions
professionals amb representació al 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’article
49.1.c) de la Llei orgànica esmentada, n’ha emès informe el 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 a la reunió del dia 11 de desembre de 2015,
DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Reglament.
S’aprova el Reglament d’adquisició i pèrdua de la condició de militar i de situacions
administratives dels militars professionals, el text del qual s’insereix tot seguit.
Disposició addicional única.

Militars de complement de la Llei 17/1999, de 18 de maig.

Els militars de complement de la Llei 17/1999, de 18 de maig, es regeixen pel que
estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 39/2007, de 19 de novembre. Així
mateix, els és aplicable el que disposa aquest Reglament per als militars de tropa i
marineria amb compromís de llarga durada o de caràcter permanent, segons que
correspongui.
Disposició transitòria única. Expedients i cursos d’alts estudis de la defensa nacional i de
l’ensenyament militar de perfeccionament iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret.
1. Tots els expedients que estiguin iniciats en el moment d’entrar en vigor aquest
Reial decret s’han de seguir tramitant d’acord amb el que disposa el Reial decret
1385/1990.
2. El personal que hagi efectuat o hagi iniciat prèviament a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret cursos d’alts estudis de la defensa nacional o de l’ensenyament militar de
perfeccionament, pel que fa als temps mínims de servei que ha de complir en finalitzar
aquests i als efectes de sol·licitar la renúncia a la condició de militar o pas a la situació
d’excedència, es regeix pel que estableix el Reial decret 1385/1990 o el que estableix
cadascuna de les convocatòries dels cursos esmentats.
Disposició derogatòria única.

Derogacions.

1. Queda derogat el Reial decret 1385/1990, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general d’adquisició i pèrdua de la condició de militar i de situacions
administratives del personal militar professional.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o de rang
inferior que contradiguin el que disposa aquest Reial decret o s’hi oposin.
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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 sobre Defensa i Forces
Armades.
Disposició final segona.

Desplegament normatiu.

S’habilita el ministre de Defensa per dictar totes les disposicions que siguin necessàries
per desplegar aquest Reial decret.
El ministre de Defensa ha de regular, per ordre ministerial, el procediment que permeti
als militars de carrera participar en les provisions de llocs de treball que s’esmenten a
l’article 36 d’aquest Reglament.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de publicar-se al «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 11 de desembre de 2015.
FELIPE R.
El ministre de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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REGLAMENT D’ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MILITAR I DE
SITUACIONS ADMINISTRATIVES DELS MILITARS PROFESSIONALS
TÍTOL l
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reglament té per objecte regular els procediments relatius a l’adquisició i la
pèrdua de la condició de militar, així com les situacions administratives que estableix la Llei
39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. És aplicable al personal militar professional.
2. D’acord amb el que preveu l’article 3.1 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre,
s’entén per militar professional tot el qui tingui una relació de serveis professionals amb les
Forces Armades.
3. Els militars s’agrupen, segons la seva vinculació professional amb les Forces
Armades, en militars de carrera amb una relació de serveis de caràcter permanent i militars
amb una relació de serveis de caràcter temporal.
Article 3.

Temps de servei.

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per temps de servei el transcorregut des de
l’adquisició de la condició de militar professional.
També té aquesta consideració el temps en què s’hagi estat en les situacions de
serveis especials, excedència per cura de familiars i per raó de violència de gènere segons
el que disposa l’article 110, apartats 5 i 6, de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la
carrera militar, i suspensió de funcions, suspensió d’ocupació i servei en l’Administració
civil, durant el temps de permanència en aquestes situacions, quan es donin les
circumstàncies que estableixen, respectivament, els articles 111.5 i 112.5 de la Llei
39/2007, de 19 de novembre.
TÍTOL II
Adquisició i pèrdua de la condició de militar professional
CAPÍTOL I
Militars de carrera
Article 4.

Adquisició de la condició de militar de carrera.

1. Els oficials i suboficials adquireixen la condició de militars de carrera en obtenir la
primera feina de la seva escala, una vegada superat el pla d’estudis corresponent i
obtinguda la titulació exigida.
2. Els militars de tropa i marineria l’adquireixen quan accedeixin a una prestació de
serveis de caràcter permanent, tal com estableix l’article 12 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril,
de tropa i marineria.
Article 5.

Pèrdua de la condició de militar de carrera.

1. D’acord amb el que preveu l’article 116 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, els
militars de carrera perden aquesta condició per alguna de les causes següents:
a)

En virtut de renúncia, si es compleixen els requisits de l’apartat 2 d’aquest article.
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b) Pèrdua de la nacionalitat espanyola.
c) Pena principal o accessòria de pèrdua d’ocupació, d’inhabilitació absoluta o
inhabilitació especial per a l’ocupació o càrrec públic. El ministre de Defensa pot concedir
la rehabilitació d’acord amb el que determina l’article 116.1 c) de la Llei 39/2007, de 19 de
novembre. Si la resolució no es produeix de manera expressa, s’entén desestimada la
sol·licitud.
d) Sanció disciplinària de separació del servei que hagi adquirit fermesa.
2. Els militars de carrera poden sol·licitar la renúncia a la seva condició quan es
compleixin els requisits següents:
a. El temps mínim de servei des de l’adquisició de la condició de militar de carrera als
efectes d’aquest apartat:
1. Vuit anys per als oficials dels cossos generals i cinc per als oficials dels cossos
d’intendència i enginyers i cossos comuns, i cinc anys per als suboficials, des de l’ingrés a
l’escala en què es troben.
2. Per als pertanyents a qualsevol escala que en accedir a la primera ocupació
d’aquesta tinguin o obtinguin l’aptitud per al vol, el termini és de deu anys de serveis
efectius immediatament anteriors a la sol·licitud.
3. Per als oficials pertanyents al cos militar de sanitat que rebin al centre de formació
militar la titulació universitària de grau per accedir a l’especialitat de medicina, el termini és
de dotze anys des de l’accés a l’escala corresponent.
b. No s’exigeix un temps mínim de servei al personal de tropa i marineria amb
caràcter permanent.
c. Tenir complerts els temps de serveis efectius que s’assenyalen a continuació, des
de la finalització dels cursos de l’ensenyament militar de perfeccionament i d’alts estudis
de la defensa nacional que el ministre de Defensa inclogui en les categories que s’indiquen
seguidament, tenint en compte el cost, la durada i la importància de cada curs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cursos categoria A: un any.
Cursos categoria B: dos anys.
Cursos categoria C: tres anys.
Cursos categoria D: quatre anys.
Cursos categoria E: cinc anys.
Cursos que confereixin per primera vegada l’aptitud per al vol: deu anys.

Se n’exceptuen els cursos preceptius d’actualització per a l’exercici d’ocupacions
superiors.
En cas de no tenir complerts els temps que estableixen els apartats anteriors, per
renunciar-hi han de rescabalar econòmicament l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article
117.2 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre. Així mateix, han d’efectuar un preavís de sis
mesos.
d.

No estar sotmès a cap procés disciplinari o penal.

Article 6.

Retir.

1. La relació de serveis professionals amb la Forces Armades cessa en virtut de retir,
de conformitat amb els articles 114 i 115 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
2. La declaració de retir l’ha d’efectuar d’ofici el ministre de Defensa.
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CAPÍTOL II
Militars de complement
Article 7.

Adquisició de la condició de militar de complement.

1. La condició de militar de complement s’adquireix en adscriure’s a una escala i cos
mitjançant la superació del pla d’estudis corresponent i signat el compromís inicial, amb
l’ocupació de tinent conferit pel ministre de Defensa.
2. Els compromisos tenen una durada de vuit anys o de tres anys prorrogables fins a
vuit, a comptar del seu nomenament com a alumne, segons el que estableixi la convocatòria
en funció dels estudis que rebi i les comeses dels cossos als quals s’adscriguin.
Article 8.

Resolució del compromís.

1. Els militars de complement perden la seva condició de militar en la data de
venciment del seu compromís o per les causes que estableix l’article 10.2 de la Llei 8/2006
per als compromisos de llarga durada, sempre que l’interessat hagi complert almenys un
temps de servei de tres anys entre el compromís inicial i, si s’escau, el de renovació. En
cap cas els compromisos poden excedir els vuit anys.
2. Durant els tres primers anys, el compromís es resol per les causes que recull
l’article 118.2 i 118.4 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre. Si és a petició expressa de
l’interessat, els és aplicable el que disposa l’article 11 d’aquest Reglament.
3. Així mateix, el compromís dels militars de complement amb menys de sis anys de
servei es resol quan es doni alguna de les circumstàncies per les quals un militar de
carrera passa a la situació de serveis especials, segons l’article 109.1 de la Llei 39/2007,
de 19 de novembre, o a la d’excedència per prestació de serveis en el sector públic,
regulada a l’article 110.2 de la mateixa Llei.
CAPÍTOL III
Militars professionals de tropa i marineria
Article 9.

Adquisició de la condició de militar de tropa i marineria.

La condició de militar professional de tropa i marineria s’adquireix en incorporar-se a
una escala, d’acord amb el que disposa l’article 78 de la Llei 39 / 2007, de 19 de novembre.
Article 10. Finalització i resolució del compromís dels militars de tropa i marineria amb
una relació de serveis professionals de caràcter temporal.
1. Els militars de tropa i marineria finalitzen el seu compromís en la data de venciment
d’aquest o per les causes que estableix l’article 10.2 de la Llei 8/2006 per als compromisos
de llarga durada, sempre que l’interessat hagi complert almenys tres anys entre el
compromís inicial i, si s’escau, el de renovació, i perden la seva condició de militar.
2. Durant els tres primers anys, el compromís es resol per les causes que recull
l’article 118. 2 i 118.4 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre. Si és a petició expressa de
l’interessat, els és aplicable el que disposa l’article 11 d’aquest Reglament.
3. Així mateix, el compromís dels militars de tropa i marineria amb menys de sis anys
de servei es resol quan es doni alguna de les circumstàncies per les quals un militar de
carrera passa a la situació de serveis especials, segons l’article 109.1 de la Llei 39/2007,
de 19 de novembre, o a la d’excedència per prestació de serveis en el sector públic, que
regula l’article 110.2 de la mateixa Llei. En aquest últim supòsit també es resol el dels
militars de tropa i marineria amb compromís de llarga durada.
4. El compromís de llarga durada finalitza quan el militar de tropa i marineria compleixi
els 45 anys d’edat, a menys que amb més de 45 anys d’edat no hagi complert els 18 de
serveis per haver accedit a la condició de militar de tropa i marineria amb més de 27 anys
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d’edat, i tingui possibilitat d’assolir-los abans de complir els 47 anys d’edat, cas en el qual
pot ampliar el seu compromís fins que adquireixi el temps de serveis esmentat segons el
que estableix la disposició addicional 14 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009.
Article 11. Resolució del compromís inicial.
D’acord amb l’article 118.2.a) de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, el personal militar
amb una relació de serveis professionals de caràcter temporal, durant els tres primers
anys del seu compromís, en pot sol·licitar la resolució si compleix els requisits següents:
a) No haver estat nomenat mitjançant una comissió de servei en operacions fora del
territori nacional; en aquest cas, la sol·licitud es resol quan aquesta finalitzi.
b) Que la circumstància extraordinària que motiva la petició de baixa sigui
sobrevinguda i posterior a l’adquisició de la condició de militar professional.
c) No estar subjecte a cap procés disciplinari o penal.
El comandament o la direcció de personal de l’exèrcit respectiu ha de resoldre la
sol·licitud amb l’informe previ del cap d’unitat, en el qual s’ha d’exposar la repercussió de
la possible resolució sobre les necessitats del servei.
TÍTOL III
Situacions administratives
CAPÍTOL l
Disposicions comunes
Article 12.

Situacions administratives.

Els militars professionals han d’estar en alguna de les situacions administratives
següents:
a) Servei actiu.
b) Serveis especials.
c) Excedència.
d) Suspensió de funcions.
e) Suspensió d’ocupació.
f) Servei en l’Administració civil.
g) Reserva.
Article 13.

Publicitat i anotació al full de serveis.

1. Tot canvi de situació administrativa s’ha de publicar al «Butlletí Oficial del Ministeri
de Defensa», excepte el pas a la situació d’excedència per raó de violència de gènere i
d’aquesta a qualsevol altra.
2. Tot canvi de situació administrativa del militar s’ha de reflectir al seu full de serveis.
Article 14.

Canvis de situació administrativa.

1. L’autoritat competent per resoldre les sol·licituds de pas a les diferents situacions
administratives ha de verificar si el militar compleix els temps mínims de servei des de
l’adquisició de la condició de militar de carrera o des de la finalització dels cursos de
l’ensenyament militar i d’alts estudis de la defensa nacional que estableix aquest
Reglament, o que està sotmès a procediment judicial, expedient disciplinari o complint una
sanció imposada a conseqüència d’aquells.
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2. Els canvis de situacions administratives són efectius en la data indicada a la
resolució respectiva.
3. El personal que estigui en la situació administrativa de serveis especials com a
candidat a eleccions o en excedència per cura de familiars o, per raó de violència de
gènere, durant el període en què tingui reservada la seva destinació, pot sol·licitar un canvi
de destinació d’acord amb el que preveu l’article 7 del Reglament de destinacions del
personal militar professional aprovat pel Reial decret 456/2011, d’1 d’abril.
Article 15.

Incompatibilitats.

El personal militar professional que no tingui la seva condició militar en suspens està
sotmès al règim que preveuen la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, i el Reial decret 517/1986, de 21 de
febrer, d’incompatibilitats del personal militar.
CAPÍTOL II
Servei actiu
Article 16.

Situació de servei actiu.

El militar professional està en situació de servei actiu:
a) Quan ocupi càrrecs i destinacions a les unitats, centres i organismes del Ministeri
de Defensa, inclosos els dels seus òrgans directius.
b) Quan ocupi càrrecs i destinacions a la Presidència del Govern.
c) Quan ocupi llocs orgànics relacionats amb la seguretat i defensa en organitzacions
internacionals o en altres departaments ministerials.
d) Quan sigui nomenat per ocupar càrrecs i destinacions a la Casa de Sa Majestat el
Rei.
e) Quan estiguin pendents d’assignació de destinació, per haver cessat en la que
tenien o per procedir d’una situació administrativa diferent, si no li correspon el pas a una
altra.
f) Quan romanguin com a alumnes de l’ensenyament a les Forces Armades.
Article 17.

Llocs orgànics relacionats amb la seguretat i defensa.

El ministre de Defensa, d’acord amb els titulars dels departaments ministerials
corresponents, ha de determinar els llocs orgànics a què es refereix el paràgraf c) de
l’article anterior.
CAPÍTOL III
Serveis especials
Article 18.

Situació de serveis especials.

1. Els militars de carrera i els militars de tropa i marineria amb compromís de llarga
durada s’han de declarar en la situació de serveis especials quan:
a) Siguin designats membres del Govern o dels òrgans de govern de les comunitats
autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, membres de les institucions de la Unió Europea o
d’organitzacions internacionals o siguin nomenats alts càrrecs de les administracions
públiques o institucions esmentades.
b) Siguin autoritzats pel ministre de Defensa per dur a terme una missió per un
període determinat superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats
públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional.
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c) Siguin nomenats per exercir llocs o càrrecs en organismes públics o entitats
dependents o vinculats a les administracions públiques que, de conformitat amb el que
estableixi l’Administració Pública respectiva, estiguin assimilats en el seu rang administratiu
a alts càrrecs.
d) Siguin proclamats com a candidats a eleccions per a òrgans representatius públics
en exercici del dret de sufragi passiu o siguin elegits en aquelles.
e) Siguin elegits per les Corts Generals o les assemblees legislatives de les
comunitats autònomes per formar part dels òrgans constitucionals o dels òrgans estatutaris
o altres l’elecció dels quals correspon a les cambres i a les assemblees legislatives de les
comunitats autònomes.
f) Prestin serveis en el Tribunal Constitucional, defensor del poble, Consell General
del Poder Judicial i Tribunal de Comptes.
g) Prestin serveis en el Tribunal Suprem o en altres òrgans jurisdiccionals no
pertanyents a la jurisdicció militar.
h) Prestin serveis en els gabinets de ministres i secretaris d’Estat en llocs orgànics
no relacionats específicament amb la seguretat i defensa.
i) Siguin autoritzats pel ministre de Defensa a participar en el desenvolupament de
programes específics d’interès per a la defensa en entitats, empreses o organismes aliens
al Ministeri de Defensa.
j) Adquireixin la condició de personal estatutari permanent del Centre Nacional
d’Intel·ligència.
k) Adquireixin la condició de personal estatutari de l’Organització del Tractat de
l’Atlàntic Nord, en cas que no ocupin llocs orgànics relacionats amb seguretat i defensa en
aquesta organització.
l) Segons el que preveu l’article 107.3 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, i per
adequació al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la declaració de situació de serveis
especials també és procedent quan els militars de carrera i els militars de tropa i marineria
amb compromís de llarga durada prestin serveis en els òrgans autonòmics similars al
defensor del poble i al Tribunal de Comptes.
2. Han de percebre les retribucions del lloc o càrrec que exerceixin i no les que li
corresponguin com a militars professionals, sense perjudici del dret a percebre els triennis
que tinguin reconeguts.
3. El temps en què han estat en aquesta situació és computable als efectes de temps
de servei, triennis i drets passius.
4. El militar professional en situació de serveis especials pot ascendir si té complertes
les condicions d’ascens que estableix la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
5. Durant el temps de permanència en aquesta situació, el militar professional té la
seva condició de militar en suspens i, en conseqüència, deixa d’estar subjecte al règim
general de drets i deures dels membres de les Forces Armades i a les lleis penals i
disciplinàries militars.
Article 19.

Declaració de la situació de serveis especials.

1. El militar ha de cursar per conducte reglamentari la sol·licitud al subsecretari de
Defensa de pas a la situació de serveis especials a través del comandament o la direcció
de personal corresponent i del director general de personal del Ministeri de Defensa en el
cas dels cossos comuns, i hi ha d’incloure la documentació que justifiqui la seva petició.
2. En cas de tenir consideració d’alt càrrec, l’interessat ha d’adjuntar a la sol·licitud
les referències a la normativa que l’empara.
3. El director general de personal o el comandament o la direcció de personal
corresponent ha de remetre cada sol·licitud al subsecretari de Defensa, i hi ha d’adjuntar
el seu propi informe.
4. La concessió del pas a la situació de serveis especials l’ha d’acordar el subsecretari
de Defensa, amb indicació del supòsit que li és aplicable. Quan el pas s’origini per les
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causes a), c), d), e), f), g) i h), aquest té efectes a partir de la data de nomenament i, en la
resta, a partir de la data de concessió.
5. L’interessat ha d’acreditar la condició de personal estatutari de l’OTAN mitjançant
un certificat emès per l’organisme de l’OTAN competent.
Article 20.

Missions internacionals.

1. La sol·licitud d’autorització per participar en les missions a què fa referència l’article
18.1.b) d’aquest Reglament s’ha de dirigir per conducte reglamentari, amb indicació del
període i de la missió per a la qual s’ha designat, al ministre de Defensa, amb l’informe
previ del cap d’Estat Major corresponent per al personal dels exèrcits respectius i del
subsecretari de Defensa per al cas dels membres dels cossos comuns.
2. Una vegada concedida l’autorització del ministre de Defensa per participar en una
missió internacional, el designat per a aquesta ha de cursar una sol·licitud de pas a la
situació de serveis especials segons el que preveu l’article anterior.
Article 21.

Consideració de candidat.

1. Per obtenir la consideració de candidat a què es refereix l’article 18.1.d) d’aquest
Reglament, l’interessat ha d’haver estat proclamat com a tal d’acord amb la normativa
vigent en matèria electoral.
2. El candidat està obligat a comunicar la seva nova condició al subsecretari de
Defensa pel conducte reglamentari, i ha d’adjuntar l’acreditació de la junta electoral de la
seva proclamació com a candidat. Així mateix, el candidat ha de cessar en la situació en
què estava en la data de la proclamació, i passa a la situació de serveis especials.
3. En aquest cas, se li ha de reservar la destinació durant sis mesos, llevat que en
aquest període perdi les condicions establertes per a aquesta.
4. Una vegada la junta electoral corresponent hagi publicat l’acord del resultat
electoral, el candidat electe ha de notificar aquest resultat al subsecretari de Defensa, per
conducte reglamentari, i continua en la situació de serveis especials.
5. Una vegada la junta electoral corresponent hagi publicat l’acord del resultat
electoral, l’interessat, en cas de no ser electe, ha de notificar aquest resultat al subsecretari
de Defensa, per conducte reglamentari, i passa a la situació administrativa que li
correspongui.
Article 22.

Programes específics d’interès per a la defensa.

1. La sol·licitud d’autorització per participar en els programes als quals fa referència
l’article 18.1.i) d’aquest Reglament s’ha de dirigir per conducte reglamentari al ministre de
Defensa, amb l’informe previ del cap d’Estat Major corresponent de cada exèrcit i del
subsecretari de Defensa per al cas dels membres dels cossos comuns.
2. Una vegada concedida l’autorització del ministre de Defensa per participar en un
programa, s’ha de cursar la sol·licitud de pas a la situació de serveis especials segons el
que preveu l’article 19.
Article 23.

Finalització de la situació de serveis especials.

1. El militar que perdi les condicions en virtut de les quals va ser declarat en aquesta
situació ha de sol·licitar el seu reingrés en el termini d’un mes; si no ho fa, la mateixa
autoritat que l’hi va concedir l’ha de declarar d’ofici en la situació administrativa que li
correspongui amb efectes des del dia en què va perdre aquella condició.
2. Al militar al qual es va autoritzar el pas a la situació de serveis especials per un
temps determinat se l’ha de reintegrar, per part de l’autoritat que va acordar el pas a la
situació esmentada, a la situació administrativa prèvia en la data de finalització de
l’autorització esmentada.
3. Els diputats o senadors de les Corts Generals o membres de les assemblees
legislatives de les comunitats autònomes que perdin la condició esmentada per dissolució
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de les cambres corresponents o terminació del mandat, poden romandre en la situació de
serveis especials fins a la constitució de les noves cambres.
CAPÍTOL IV
Excedència
Article 24.

Modalitats de la situació d’excedència.

1. Els militars professionals poden passar a la situació d’excedència en les modalitats
següents:
a) Excedència per prestació de serveis en el sector públic.
b) Excedència voluntària per interès particular.
c) Excedència voluntària per agrupació familiar.
d) Excedència per cura de familiars.
e) Excedència per raó de violència de gènere.
2. En totes les situacions d’excedència, excepte en l’excedència per raó de violència
de gènere, els militars tenen la seva condició de militar en suspens i, en conseqüència,
deixen d’estar subjectes al règim general de drets i deures dels membres de les Forces
Armades i a les lleis penals i disciplinàries militars.
3. El militar que, estant en aquesta situació administrativa, reingressi a la situació de
servei actiu i exerceixi alguna de les ocupacions referides en les plantilles reglamentàries
del seu cos i escala, roman en excés de plantilla, als únics efectes de planificació del cicle
d’ascensos, i l’amortització dels excedents es produeix en el cicle següent al de la seva
incorporació, d’acord amb el que disposa l’article 16.5, de la Llei 39/2007, de 19 de
novembre.
Article 25.

Declaració de la situació d’excedència.

1. El militar ha de cursar una sol·licitud de pas a la situació d’excedència corresponent,
per conducte reglamentari, al subsecretari de Defensa.
2. La sol·licitud ha d’incloure la documentació que acrediti que el militar compleix els
requisits necessaris.
3. La concessió del pas a la situació d’excedència s’ha de fer mitjançant una resolució
del subsecretari de Defensa, amb indicació del supòsit aplicable.
Article 26.

Excedència per prestació de serveis en el sector públic.

1. Els militars de carrera queden en situació d’excedència per prestació de serveis en
el sector públic quan passin a la situació de servei actiu en un altre cos o escala de
qualsevol de les administracions públiques, o passin a prestar serveis en aquestes o en
organismes o entitats del sector públic i no els correspongui quedar en les situacions de
servei actiu, serveis especials, o servei en l’Administració civil, sempre que es tracti de
l’exercici de llocs amb caràcter de funcionari de carrera o de personal laboral fix.
2. Per poder optar a la situació d’excedència per prestació de serveis en el sector
públic, és condició haver complert els temps mínims de serveis des de l’adquisició de la
condició de militar de carrera següents:
a) Cinc anys per als oficials, tres anys per als suboficials i un any per als militars de
carrera de tropa i marineria.
b) Vuit anys per al personal que accedeix a la seva escala amb l’aptitud de vol
obtinguda en l’ensenyament de formació.
c) Vuit anys des de l’accés a l’escala d’oficials del cos militar de sanitat per als militars
que van ingressar en l’ensenyament de formació sense títol previ.
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3. Tenir complerts els temps de serveis efectius que s’assenyalen a continuació, des
de la finalització dels cursos de l’ensenyament militar de perfeccionament i d’alts estudis
de la defensa nacional que el ministre de Defensa inclogui en les categories que s’indiquen
seguidament, tenint en compte el cost, la durada i la importància de cada curs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cursos categoria A: un any.
Cursos categoria B: dos anys.
Cursos categoria C: tres anys.
Cursos categoria D: quatre anys.
Cursos categoria E: cinc anys.
Cursos que confereixen per primera vegada l’aptitud per al vol: vuit anys.

En cas de no tenir complerts els temps que estableixen els apartats anteriors, per
passar a la situació d’excedència han de rescabalar econòmicament l’Estat d’acord amb el
que disposa l’article 117.2 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
4. Pot ascendir durant els dos primers anys de permanència en aquesta situació
sempre que tingui complertes les condicions d’ascens que estableix la Llei 39/2007, de 19
de novembre.
5. Durant el temps de permanència en aquesta situació no es meriten retribucions ni
els és computable als efectes de temps de servei, triennis ni drets passius.
6. El militar de carrera pot romandre en aquesta situació mentre es mantingui la
relació de serveis que la va originar. Una vegada produït el cessament ha de sol·licitar, en
el termini d’un mes, el reingrés a la situació que correspongui; si no ho fa, la mateixa
autoritat que li va concedir la situació l’ha de declarar d’ofici en la situació administrativa
que li correspongui, amb efectes des del dia en què es va perdre aquella condició.
Article 27.

Excedència voluntària per interès particular.

1. Els militars de carrera i els militars de tropa i marineria amb compromís de llarga
durada poden obtenir l’excedència voluntària per interès particular quan ho sol·licitin,
sempre que no estiguin designats per participar en operacions fora del territori nacional i
no se’ls estigui instruint un procediment disciplinari, llevat que estiguin subjectes a servitud;
en aquest cas, han de reintegrar prèviament la compensació econòmica establerta.
2. Per poder optar a aquesta situació i en funció dels costos i la durada dels estudis
efectuats, és condició haver complert els temps de serveis següents des de l’adquisició de
la condició de militar:
a. Vuit anys per als oficials dels cossos generals i cinc per als oficials dels cossos
d’intendència i enginyers i cossos comuns, i cinc anys per als suboficials.
b. Dos anys per als militars de carrera de tropa i marineria o militars de tropa i
marineria amb compromís de llarga durada, des de l’accés al compromís esmentat.
c. Per als pertanyents a qualsevol escala que en accedir a la primera ocupació
d’aquesta tinguin o obtinguin l’aptitud per al vol, el termini és de deu anys de serveis
efectius immediatament anteriors a la sol·licitud.
d. Per als oficials pertanyents al cos militar de sanitat que rebin al centre de formació
militar la titulació universitària de grau per accedir a l’especialitat de medicina, el termini és
de dotze anys.
3. Tenir complerts els temps de serveis efectius que s’assenyalen a continuació, des
de la finalització dels cursos de l’ensenyament militar de perfeccionament i d’alts estudis
de la defensa nacional que el ministre de Defensa inclogui en les categories que s’indiquen
seguidament, tenint en compte el cost, la durada i la importància de cada curs:
a. Cursos categoria A: un any.
b. Cursos categoria B: dos anys.
c. Cursos categoria C: tres anys.
d. Cursos categoria D: quatre anys.
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e. Cursos categoria E: cinc anys.
f. Cursos que confereixin per primera vegada l’aptitud per al vol: deu anys.
En cas de no tenir complerts els temps que estableixen els apartats anteriors, per
passar a la situació d’excedència voluntària per interès particular han de rescabalar
econòmicament l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article 117.2 de la Llei 39/2007, de 19
de novembre. Així mateix, han d’efectuar un preavís de sis mesos.
4. Els militars de carrera i els militars de tropa i marineria amb compromís de llarga
durada que vulguin passar a la situació d’excedència voluntària per interès particular han
de presentar la sol·licitud corresponent d’acord amb el que preveu l’article 25 amb un
temps de preavís mínim de tres mesos.
5. Els militars de carrera han de romandre en aquesta situació un mínim de dos anys,
transcorreguts els quals l’interessat es manté en l’escalafó corresponent en el lloc que
ocupava en aquell moment, i no se l’avalua per a l’ascens.
6. Els militars professionals que mantenen una relació de serveis de caràcter
temporal han de romandre en aquesta situació un mínim de sis mesos, transcorreguts els
quals l’interessat es manté en l’escalafó corresponent en el lloc que ocupava en aquell
moment, i no se l’avalua per a l’ascens. En cas que al final d’aquest període es reincorporin
al servei actiu, no poden sol·licitar una altra excedència fins que no hagin transcorregut
dos anys des de la concessió de la situació esmentada.
7. En cessar en aquesta situació finalitza la immobilització en l’escalafó, però la
pèrdua de lloc és definitiva. Si se li concedeix aquesta situació per segona vegada o per
vegades successives, queda immobilitzat en el lloc que tenia en l’escalafó corresponent en
el moment de la concessió.
8. Pot ascendir durant els dos primers anys de permanència en aquesta situació
sempre que tingui complertes les condicions d’ascens que estableix la Llei 39/2007, de 19
de novembre.
9. Durant el temps de permanència en aquesta situació no es meriten retribucions ni
els és computable als efectes de temps de servei, triennis ni drets passius.
Article 28.

Excedència voluntària per agrupació familiar.

1. Als militars professionals se’ls pot concedir l’excedència voluntària per agrupació
familiar, sense requisit d’haver prestat temps de serveis, quan el cònjuge resideixi en una
altra localitat per haver obtingut i estar exercint un lloc de treball de caràcter definitiu com
a funcionari de carrera o com a laboral fix en qualsevol de les administracions públiques,
organismes públics i entitats de dret públic dependents o vinculats a aquestes, als òrgans
constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de les comunitats autònomes, així com
a la Unió Europea o en organitzacions internacionals o una destinació de les que preveu
l’article 99 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
2. Els militars que vulguin obtenir l’excedència voluntària per agrupació familiar han
de presentar la sol·licitud corresponent d’acord amb el que preveu l’article 25,
acompanyada dels documents necessaris acreditatius de la situació laboral del cònjuge.
3. S’ha de romandre en aquesta situació un mínim de dos anys, transcorreguts els
quals l’interessat es manté en l’escalafó corresponent que ocupava en aquell moment, i no
se l’avalua per a l’ascens. En cessar en aquesta situació, la pèrdua de llocs en l’escalafó
esdevé definitiva. Si se li concedeix aquesta situació per segona vegada o per vegades
successives, queda immobilitzat en el lloc que tenia en l’escalafó corresponent en el
moment de la concessió.
4. Pot ascendir durant els dos primers anys de permanència en aquesta situació
sempre que tingui complertes les condicions d’ascens que estableix la Llei 39/2007, de 19
de novembre.
5. Durant el temps de permanència en aquesta situació no es meriten retribucions ni
els és computable als efectes de temps de servei, triennis i drets passius o del règim
general de la Seguretat Social, segons que correspongui.
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6. Els militars de complement i els militars de tropa i marineria amb menys de sis
anys de serveis, transcorreguts dos anys des de la data teòrica de finalització del seu
compromís, causen baixa a les Forces Armades a menys que abans d’aquesta data es
reincorporin a la situació de servei actiu.
7. La concessió d’aquest tipus d’excedència per als militars designats per participar
en una missió a l’exterior, segons el que preveu la Llei orgànica 5/2005, de 17 de
novembre, de la defensa nacional, pot estar condicionada a la finalització de la missió
esmentada.
Article 29.

Excedència per cura de familiars.

1. Als militars professionals se’ls pot concedir aquesta situació per atendre la cura de
cada fill, tant si ho és per naturalesa o per adopció, o de cada menor subjecte a guarda
amb finalitats d’adopció o acolliment permanent. En aquest supòsit, tenen dret a un període
no superior als tres anys, a comptar del naixement de cada fill o, si s’escau, de la resolució
judicial o administrativa.
També tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per
atendre la cura d’un familiar que estigui al seu càrrec, fins a segon grau inclusivament de
consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat, no es
pugui valer per si mateix i no exerceixi cap activitat retribuïda.
2. El període d’excedència és únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte
causant doni origen a una altra excedència, l’inici d’aquesta posa final a l’excedència de
què s’estava gaudint.
3. En cas que més d’un militar generi el dret a gaudir-la pel mateix subjecte causant,
es pot limitar el seu exercici simultani per raons justificades relacionades amb les
necessitats del servei.
4. La sol·licitud d’excedència per cura de familiars ha d’anar acompanyada dels
documents acreditatius corresponents que justifiquin la petició esmentada i la durada
prevista d’aquesta situació, amb un màxim autoritzable de tres anys per cada subjecte
causant.
El subsecretari de Defensa és qui determina la documentació exigible i acreditativa per
passar a aquesta modalitat d’excedència.
Pot ascendir durant els dos primers anys de permanència en aquesta situació sempre
que tingui complertes les condicions d’ascens que estableix la Llei 39/2007, de 19 de
novembre, transcorreguts els quals l’interessat es manté en el lloc de l’escalafó
corresponent que ocupava en aquell moment, i no se l’avalua per a l’ascens. En cessar en
aquesta situació, la pèrdua de llocs en l’escalafó esdevé definitiva. Si se li concedeix
aquesta situació per segona vegada o per vegades successives, queda immobilitzat en el
lloc que tenia en l’escalafó corresponent en el moment de la concessió.
5. La destinació es reserva durant dotze mesos. Quan sigui en ocasió de cura de fills,
per naturalesa o adopció, o de cada menor subjecte a guarda amb finalitats d’adopció o
acolliment permanent, són ampliables en tres mesos en el cas de famílies nombroses de
la categoria general i en sis mesos en el cas de famílies nombroses de categoria especial.
6. Durant el temps de permanència en aquesta situació no es meriten retribucions,
però els és computable als efectes de triennis i drets passius i, durant el primer any de
cada excedència, com a temps de servei. No es computa als efectes de períodes cotitzats
al règim general de la Seguretat Social.
7. L’autoritat amb facultat per a la concessió ha de resoldre d’ofici el pas del militar
afectat a la situació que correspongui en finalitzar el període autoritzat de permanència en
aquesta situació.
8. Els militars de complement i els militars de tropa i marineria amb menys de sis
anys de serveis, transcorreguts dos anys des de la data teòrica de finalització del seu
compromís, causen baixa a les Forces Armades a menys que abans d’aquesta data es
reincorporin a la situació de servei actiu.
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Excedència per raó de violència de gènere.

1. Les dones militars professionals víctimes de violència de gènere, per fer efectiva
la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral, poden sol·licitar la situació
d’excedència sense que hagin hagut de prestar un temps mínim de serveis previs i sense
que sigui exigible un termini de permanència.
2. La sol·licitud d’aquesta excedència ha d’anar acompanyada de la documentació
que preveu l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere.
3. La reincorporació al servei actiu es produeix d’ofici en acabar el període autoritzat
d’excedència, o en sol·licitar-ho en qualsevol moment la militar afectada.
4. La militar acollida a aquesta excedència té reservada la seva destinació els primers
sis mesos.
5. Els sis primers mesos li són computables als efectes de temps de serveis,
condicions per a l’ascens, reserva de la destinació que ocupés, triennis i drets passius.
Només es considera com a cotitzat als efectes del règim de la Seguretat Social el període
de dos mesos en què rep retribucions.
6. Quan les actuacions judicials ho exigeixin, a fi de garantir l’efectivitat del dret de
protecció de la víctima, es pot prorrogar per períodes de tres mesos, amb un màxim de
divuit, tal com preveuen els punts 4 i 5 d’aquest article.
7. Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència té dret a percebre les
retribucions íntegres de la seva última destinació.
CAPÍTOL V
Suspensió de funcions
Article 31.

Situació de suspensió de funcions.

1. El pas a la situació de suspensió de funcions del militar professional es pot acordar
com a conseqüència del processament, inculpació o adopció d’alguna mesura cautelar
contra l’imputat en un procediment penal o per la incoació d’un procediment disciplinari per
falta molt greu.
2. El ministre de Defensa és qui determina els supòsits en els quals s’ha d’acordar la
tramitació d’urgència en els procediments per al pas a aquesta situació.
Article 32.

Declaració i cessament en la situació de suspensió de funcions.

1. El ministre de Defensa, valorant la gravetat dels fets imputats, l’existència o no de
presó preventiva, el perjudici que la imputació infereixi a les Forces Armades o l’alarma
social produïda, pot acordar la suspensió del militar implicat en l’exercici de les seves
funcions, i determinar expressament si aquesta suspensió comporta el cessament en la
destinació.
2. En el supòsit d’incoació d’un procediment disciplinari per falta molt greu, és
competència de l’autoritat sancionadora que va ordenar-ne la instrucció acordar el pas de
l’expedientat a aquesta situació administrativa, sense que l’acord esmentat pugui contenir
cap decisió sobre el cessament en la destinació ocupada per aquell.
3. El període màxim de permanència en aquesta situació és de sis mesos o el de la
durada de la presó preventiva, en cas que ho hagi acordat l’autoritat judicial en algun
moment del procediment i sigui superior a sis mesos.
4. En el supòsit de cessament en la situació de suspensió de funcions per aixecament
de la presó preventiva, el ministre de Defensa pot acordar, per resolució motivada en la
qual s’han de valorar els fets imputats, la transcendència social i l’interès del servei, la
prohibició de sol·licitar i obtenir una destinació per un període de temps que no pot excedir
el moment de dictar-se sentència ferma o interlocutòria de sobreseïment també ferma.
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5. El temps de permanència en la situació de suspensió de funcions no és computable
com a temps de serveis ni als efectes de triennis. A efectes passius és aplicable el que
preveu el règim de Seguretat Social en el qual estigui integrat. En aquesta situació, el
militar ha de romandre immobilitzat en el lloc que ocupi en l’escalafó corresponent.
6. En cas de sobreseïment del procediment, sentència absolutòria o terminació del
procediment disciplinari sense declaració de responsabilitat, se l’ha de reposar en la seva
destinació, si convé als seus interessos, i recupera la seva situació en l’escalafó
corresponent i l’ascens que li hagi pogut correspondre. El temps transcorregut en la
situació esmentada li és computable a tots els efectes.
Quan el període de temps de permanència en la situació de suspensió de funcions
sigui superior a la durada de la condemna per sentència ferma o de la sanció disciplinària,
la diferència li és computable a tots els efectes.
S’han d’observar regles anàlogues per compensar en la mesura del possible
l’interessat, respecte dels seus drets professionals i econòmics, quan la pena o sanció
disciplinària imposada sigui de tal naturalesa que els seus efectes resultin menys costosos
que els propis de la seva permanència en la situació de suspens de funcions.
7. Als efectes de plantilles, els militars professionals en la situació de suspensió de
funcions es comptabilitzen de la mateixa manera que els que estiguin en la de servei actiu.
8. En tots els supòsits anteriors, abans d’adoptar la resolució corresponent cal donar
tràmit d’al·legacions a l’interessat.
Article 33.

Coincidència de suspensió de funcions i finalització de compromís.

La suspensió de funcions s’acaba en tot cas quan finalitzi sense renovació el
compromís del militar professional amb relació de serveis de caràcter temporal.
CAPÍTOL VI
Suspensió d’ocupació
Article 34.

Situació de suspensió d’ocupació.

1. Els militars professionals passen a la situació de suspensió d’ocupació per alguna
de les causes següents:
a) Condemna, en sentència ferma, a pena de presó del Codi penal militar o del Codi
penal, mentre estigui privat de llibertat i sense perjudici del que disposa la Llei orgànica de
règim disciplinari de les Forces Armades, o a penes, principal o accessòria, de suspensió
d’ocupació o càrrec públic, amb l’audiència prèvia de l’interessat.
b) Imposició de sanció disciplinària de suspensió d’ocupació per falta molt greu.
2. El ministre de Defensa també pot acordar el pas dels militars professionals a la
situació de suspensió d’ocupació a la vista de la sentència en què s’imposi la pena
d’inhabilitació especial per a professió, ofici o qualsevol altre dret, quan aquesta
inhabilitació impedeixi o menyscabi l’exercici de les seves funcions.
3. El pas a la situació de suspensió d’ocupació per alguna de les causes que
defineixen l’apartat 1.a) i l’apartat 2 d’aquest article té, a més del cessament en la
destinació del militar, els mateixos efectes que els que s’estableixen per a la situació de
suspensió de funcions. Tot el temps que s’hagi passat cautelarment en aquesta situació
segons aquest procediment s’afegeix per a la permanència en la situació de suspensió
d’ocupació que resulti del compliment de la pena imposada.
4. La suspensió d’ocupació pel supòsit que defineix l’apartat 1.b) té els efectes
anteriors ja exposats, amb la qual cosa l’afectat ha de cessar en la destinació només quan
la sanció imposada sigui per un període superior a sis mesos.
5. El militar professional que passi a la situació de suspensió d’ocupació pel supòsit
que defineix l’apartat 1.b), si la sanció disciplinària executada es revoca posteriorment de
manera definitiva, per via administrativa o jurisdiccional, ha de ser substituït en la seva
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destinació, si convé als seus interessos, i recupera la seva situació en l’escalafó
corresponent i l’ascens que li pugui correspondre. El temps transcorregut en aquesta
situació és computable a tots els efectes.
Article 35.

Coincidència de suspensió d’ocupació i finalització de compromís.

La suspensió d’ocupació finalitza en tot cas quan finalitzi sense renovació el compromís
del militar professional amb una relació de serveis de caràcter temporal.
CAPÍTOL VII
Servei en l’Administració civil
Article 36.

Situació de servei en l’Administració civil.

1. Els militars de carrera que en virtut d’una provisió de llocs de treball obtinguin una
ocupació en l’Administració civil hi han de romandre. Durant el temps que passin en
aquesta situació la seva condició de militar queda suspesa i, per tant, deixen d’estar
subjectes al règim general de drets i deures dels membres de les Forces Armades i a les
lleis penals i disciplinàries militars, i els és aplicable el règim jurídic que preveu el Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
2. Al personal militar que presti serveis en l’Administració civil li és aplicable la
normativa pròpia d’aquesta institució pel que fa a la jornada i l’horari de treball, les
vacances, els permisos i les llicències i el règim disciplinari, per bé que només el ministre
de Defensa pot imposar la sanció de separació del servei.
No els és aplicable el que es preveu pel que fa a la promoció, la carrera administrativa,
les situacions administratives i la mobilitat, sense perjudici que puguin participar en els
procediments de provisió d’altres llocs oberts a aquest personal en l’Administració civil.
3. Per poder optar a la provisió de llocs en l’Administració civil han de tenir
l’autorització prèvia i expressa del subsecretari de Defensa i un mínim de 20 anys de
servei.
4. A més, no poden tenir incoat un procediment judicial, un expedient disciplinari ni un
procediment penal, ni estar complint una sanció imposada com a resultat de la resolució
d’aquests procediments.
5. El subsecretari de Defensa ha de determinar les característiques i els perfils dels
militars de carrera que poden optar a concórrer a les provisions de llocs de treball
esmentats en aquest article en funció de les necessitats de la Defensa derivades de la
planificació d’efectius.
6. Haver complert els períodes de servei efectius que s’assenyalen tot seguit, des de
la finalització dels cursos de l’ensenyament militar de perfeccionament i d’alts estudis de la
defensa nacional que el Ministre de Defensa inclogui en les categories que s’indiquen a
continuació, tenint en compte el cost, la durada i la importància de cada curs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cursos categoria A: un any.
Cursos categoria B: dos anys.
Cursos categoria C: tres anys.
Cursos categoria D: quatre anys.
Cursos categoria E: cinc anys.
Cursos que confereixin l’aptitud per al vol per primera vegada: deu anys.

Si no s’han complert els períodes que estableixen els apartats anteriors, per poder
optar a aquesta situació s’ha de compensar econòmicament l’Estat, d’acord amb el que
disposa l’article 117.2 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
7. S’ha d’estar en aquesta situació un mínim de dos anys, durant els quals es pot
ascendir sempre que es compleixin les condicions d’ascens que estableix la Llei 39/2007,
de 19 de novembre. No obstant això, i independentment del temps passat en la situació de
servei en l’Administració civil, el militar de carrera s’ha de reincorporar a l’Administració
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militar en la situació que li correspongui quan es produeixi el cessament, la remoció o la
supressió del lloc de treball de l’Administració civil que ocupés, sense que li siguin
aplicables els criteris existents en aquests supòsits per al personal funcionari civil.
8. El temps passat en aquesta situació és computable als efectes de temps de servei,
triennis i drets passius, i comença a comptar a partir del moment en què l’interessat pren
possessió del càrrec en l’Administració civil.
9. Les retribucions a percebre són les retribucions bàsiques que els corresponen com
a militars de carrera i les complementàries corresponents al lloc de treball ocupat. Els
ascensos possibles que puguin tenir lloc en la seva carrera militar no comporten cap
variació en les condicions retributives del càrrec ocupat. El règim de la Seguretat Social és
el que els correspon com a militars de carrera.
10. Els militars de carrera que deixin de prestar servei en l’Administració civil per
qualsevol causa, han de sol·licitar el reingrés en la situació de servei actiu en el Ministeri
de Defensa, llevat que, de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, els
correspongui el pas a la situació de reserva. En tot cas, es considera que el militar de
carrera cessa en la situació de servei en l’Administració civil a tots els efectes des de
l’endemà del seu cessament en l’Administració civil on prestés serveis, i que ha passat a
la situació que li correspongui a tots els efectes des de l’endemà del seu cessament en
l’Administració civil.
11. El militar que estigui en aquesta situació administrativa, torni a la situació de
servei actiu i exerceixi una de les ocupacions que es recullen a les plantilles reglamentàries
del cos i l’escala de què forma part, es considera en situació d’excés de plantilla,
l’amortització d’excedents de la qual té lloc en el cicle següent al de la incorporació del
militar en qüestió d’acord amb el que disposa l’article 16.5 de la Llei 39/2007, de 19 de
novembre.
CAPÍTOL VIIl
Reserva
Article 37.
1.

Situació de reserva.

Els militars de carrera passen a la situació de reserva en complir:

a) Quatre anys amb l’ocupació de general de brigada, set anys entre les ocupacions
de general de brigada i de general de divisió, i deu anys entre les ocupacions anteriors i la
de tinent general
b) Sis anys en l’ocupació de coronel, en l’ocupació de tinent coronel de les escales
tècniques dels cossos d’enginyers i de l’escala d’oficials infermers, i en l’ocupació de
suboficial major. Els militars que tinguin menys de cinquanta-vuit anys quan hagin de
passar a aquesta situació ho fan el dia que compleixen aquesta edat.
El punt de partida per comptabilitzar els temps en cada ocupació és el de la data del
reial decret o la resolució pels quals es va concedir l’ascens, llevat que s’hi faci constar la
data de l’endemà del dia en què es va produir la vacant que va originar l’ascens.
2. Per decisió del Govern, els oficials generals poden passar a la situació de reserva
mitjançant un reial decret acordat en Consell de Ministres, a proposta del ministre de
Defensa.
3. Els militars de carrera de les categories d’oficials i suboficials passen en tot cas a
la situació de reserva quan compleixen seixanta-un anys d’edat, i els de la categoria de
tropa i marineria quan compleixen cinquanta-vuit anys.
4. El militar de carrera que, quan li correspongui passar a la situació de reserva
segons el que disposa aquest article no tingui vint anys de temps de servei des de
l’adquisició de la condició de militar professional, passa directament a la situació de retir.
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Article 38. Pas a la situació de reserva amb caràcter voluntari segons les quotes autoritzades.
1. Els militars de carrera poden passar a la situació de reserva amb caràcter voluntari
segons les quotes que autoritzi periòdicament el ministre de Defensa per a les diferents
ocupacions, zones d’escalafó, escales i especialitats, d’acord amb les previsions del
planejament de la defensa, sempre que hagin complert vint-i-cinc anys de temps de servei
a les Forces Armades.
2. En les quotes, ocupacions, escales i especialitats en què s’indiqui específicament,
a més de voluntàriament, una part de les places es pot oferir perquè se sol·licitin per
anuència. Si no hi ha prou peticionaris amb caràcter voluntari o anuent per cobrir aquestes
places, s’han de completar amb el pas a la reserva amb caràcter forçós dels militars amb
l’ocupació corresponent que hi tinguin més antiguitat i sempre que hagin deixat de ser
avaluats per a un ascens.
3. La concessió s’efectua seguint el criteri de més antiguitat en l’ocupació.
Article 39.

Declaració del pas a la situació de reserva.

1. El pas a la situació de reserva es decreta per mitjà d’una resolució del subsecretari
de Defensa, excepte en el supòsit de l’apartat 2 de l’article 113 de la Llei 39/2007, de 19
de novembre, i suposa el cessament automàtic de l’interessat en la seva destinació o
ocupació, llevat dels casos en què estigui assignat indistintament a servei actiu i reserva.
2. En la situació de reserva no hi ha ascensos.
3. En les relacions de llocs d’ocupació militars es determinen les destinacions que
poden ocupar els militars professionals en situació de reserva, així com el caràcter i el
règim d’assignació i de permanència. Les condicions i circumstàncies que els permeten
ser designats per exercir comissions de servei de caràcter temporal es determinen per
reglament. En tots dos supòsits es manté la situació de reserva i no es recupera la de
servei actiu.
4. El militar professional en situació de reserva, destinat o en comissió de servei,
exerceix l’autoritat i les funcions que li corresponguin segons l’ocupació i el cos del qual
forma part, tret de l’exercici del comandament en la Força dels Exèrcits.
5. Des de la situació de reserva es pot passar a les altres situacions, menys a la
situació de servei actiu. En cessar-hi, l’interessat torna a la situació de reserva, llevat que
s’escaigui el pas a retir.
6. En passar a la situació de reserva es conserven les retribucions del personal en
servei actiu sense destinació fins a l’edat de seixanta-tres anys. A partir d’aleshores, les
retribucions del militar professional corresponen a les retribucions bàsiques i al complement
de disponibilitat que es determini en les normes que regulin el sistema retributiu del
personal de les Forces Armades.
El qui passi amb caràcter forçós o, si s’escau, anuent en aplicació de l’apartat 2 de
l’article 38 percep una sola vegada una prima de la quantia que s’estableixi
reglamentàriament tenint en compte els anys que li faltin per arribar a les edats que
determina l’article 37.
7. El temps transcorregut en la situació de reserva és computable als efectes de
triennis i drets passius.
CAPÍTOL IX
Presoners i desapareguts
Article 40.

Condició de presoner o desaparegut.

Als efectes d’aquest Reglament, té la consideració de:
a) Presoner, el militar que sigui capturat i sotmès a captiveri per raó de la seva
condició militar per components de forces, organitzacions o bandes enemigues o hostils.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 297

Dissabte 12 de desembre de 2015

Secc. I. Pàg. 20

b) Desaparegut, el militar que arran d’un acte de servei resulti il·localitzable per
causes atribuïbles al compliment de les seves obligacions militars.
Article 41.

Procediment administratiu.

1. El cap d’unitat del militar afectat ha d’informar el seu comandament orgànic quan
tingui constància fefaent de l’absència de la destinació en condicions pròpies de presoner
o desaparegut.
2. El director general de personal del Ministeri de Defensa o el comandament o la
direcció de personal de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada o de l’Exèrcit de l’Aire, segons la
procedència del militar afectat, una vegada rebut l’informe anterior, ha d’incoar un
procediment la resolució del qual correspon al ministre de Defensa, el qual ha de declarar,
si s’escau, la condició de presoner o desaparegut, o ha d’acordar desestimar-la.
3. La resolució per la qual s’acordi la declaració de la condició de presoner o
desaparegut comporta el cessament en la destinació.
Article 42.

Situacions administratives en la condició de presoner o desaparegut.

1. El presoner o desaparegut es manté en la situació administrativa que tenia fins
que se l’hagi alliberat, trobat o declarat mort, moment en què ha de canviar de situació
administrativa si li correspon.
2. No obstant això, en el cas dels militars desapareguts, el temps en què estan en
situació de servei actiu està limitat a dos anys des de la declaració de desaparegut. Passat
aquest termini, es considera exclusivament als efectes militars com a mort i la seva baixa
s’ha de publicar al «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa».
3. El termini anterior s’ha de reduir a tres mesos per a aquest grup de militars si
estaven a bord d’un vaixell naufragat, d’una aeronau sinistrada o en cas de militars
desapareguts per immersió al mar, si no se n’ha tingut cap notícia ni se n’han trobat les
restes.
4. En cas que es trobi el desaparegut, aquest entra de nou en servei actiu al cos i
l’escala de procedència, passa a la situació que li correspongui i se’l reincorpora a la seva
destinació si convé als seus interessos. El temps que hagi estat desaparegut es pot
computar com a temps de serveis efectius si de l’expedient es dedueixen raons justificades
de l’absència.
Article 43.

Ascensos en la condició de presoner o desaparegut.

1. El temps passat en la condició de presoner o desaparegut arran d’un acte de
servei és vàlid a tots els efectes com a temps de servei i de còmput en alguns tipus de
destinacions necessàries per a l’ascens.
2. Tant el presoner com el desaparegut poden ser avaluats per a l’ascens si els
correspon.
Article 44.

Drets econòmics.

Durant el temps passat com a presoner o desaparegut, segons les condicions de
l’article 40 d’aquest Reglament, el militar ha de continuar percebent les retribucions
corresponents a la situació administrativa en què es trobava.
TÍTOL IV
Recursos
Article 45.

Recursos.

1. Contra els actes i les resolucions que s’adoptin per exercir les competències
atribuïdes en aquest Reial decret es pot interposar un recurs d’alçada.
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2. Les resolucions dictades pel ministre de Defensa exhaureixen la via administrativa,
sense perjudici de poder interposar de manera potestativa un recurs de reposició abans de
recórrer a la via contenciosa administrativa.
3. El termini de resolució dels procediments iniciats a instància de part que preveu
aquest Reglament és de tres mesos, i la sol·licitud s’ha de considerar desestimada de
conformitat amb el que preveu l’article 141.3 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
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