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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
5392

Ordre DEF/419/2017, de 8 de maig, per la qual s’estableixen els supòsits per
aplicar la tramitació d’urgència als procediments per al pas a la situació
administrativa de suspensió de funcions dels militars professionals.

L’article únic, apartat vuit, de la Llei 46/2015, de 14 d’octubre, per la qual es modifica
la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, afegeix un nou paràgraf a
l’apartat 2 de l’article 111 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, que disposa que
«reglamentàriament s’han d’establir les mesures necessàries per determinar els supòsits
en què s’ha d’acordar la tramitació d’urgència en els procediments per al pas a la situació
de suspensió de funcions».
D’altra banda, l’article 31.2 del Reglament d’adquisició i pèrdua de la condició de militar
i situacions administratives dels militars professionals, aprovat pel Reial decret 1111/2015,
d’11 desembre, assigna al ministre de Defensa la determinació dels supòsits esmentats.
La declaració de la tramitació d’urgència es basa en raons d’interès públic, tal com
estableix l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Per tant, és necessari establir quines circumstàncies
addicionals a les que s’investiguen en seu judicial o disciplinària podrien suposar un
detriment de l’interès públic, identificat específicament en la imatge de les Forces Armades
o els drets dels presumptes afectats per aquestes conductes.
Durant la seva tramitació, el projecte d’aquesta Ordre ministerial va rebre l’informe de
les associacions professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces
Armades, de conformitat amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de
drets i deures dels membres de les Forces Armades, i se’n va donar coneixement a les
associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals de
membres de les Forces Armades, de conformitat amb l’article 40.1.c) de la Llei orgànica
9/2011, de 27 de juliol. Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de la Llei
orgànica esmentada, va rebre l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.
En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques i d’acord amb el Consell d’Estat,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Aquesta Ordre ministerial té com a finalitat establir els supòsits en què es considera
necessari aplicar, als procediments per al pas a la situació administrativa de suspensió de
funcions, la tramitació d’urgència que disposa l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

Aquesta Ordre ministerial és aplicable al personal militar professional al servei de les
Forces Armades que no tingui suspesa la condició militar.
Article 3.

Supòsits d’aplicació.

S’ha d’aplicar la tramitació d’urgència en els casos següents:
a) Quan el militar ocupi un lloc que suposi la direcció d’una unitat, tant orgànic de
l’estructura del Ministeri de Defensa com aliè a aquesta, o estigui inclòs en el procés
d’assignació d’un d’aquests llocs.
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b) Quan el militar estigui inclòs en les zones d’escalafó publicades per a avaluació
per a l’ascens a l’ocupació superior, i estigui previst el seu ascens, i fins al moment en què
aquest es pugui produir.
c) Quan el militar tingui una ocupació a la qual s’ascendeixi pel procediment d’elecció.
d) Respecte al militar contra el qual s’hagi acordat la presó preventiva.
e) En el supòsit de realització d’actes que impliquin un perjudici directe a un tercer, i
que aquest i el presumpte causant del perjudici romanguin a la mateixa base,
aquarterament, vaixell o establiment on es van produir aquests actes.
Article 4.

Tramitació d’urgència.

1. La declaració de la tramitació d’urgència l’ha d’acordar el ministre de Defensa o
l’òrgan competent per incoar el procediment de suspensió de funcions.
2. El procediment s’ha de tramitar segons el que disposa l’article 33 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 8 de maig de 2017.–La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal
García.
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