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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
11983 Reial decret 894/2017, de 6 d’octubre, pel qual es modifica la denominació del 

Centre d’Ensenyament d’Helicòpters i es modifica el Reial decret 35/2010, de 
15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació 
de l’ensenyament de formació en les Forces Armades.

L’article 50.1 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, estableix que 
l’ensenyament de formació dels oficials s’imparteix a l’Acadèmia General Militar, l’Escola 
Naval Militar, l’Acadèmia General de l’Aire i a les altres acadèmies militars que determini el 
Govern, a proposta del ministre de Defensa.

En el punt 2 de la disposició addicional segona del Reial decret 35/2010, de 15 de 
gener, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament 
de formació a les Forces Armades, s’indica que la formació militar general i específica per 
incorporar-se a l’escala d’oficials del cos general de l’Exèrcit de Terra es pot completar en 
els centres docents militars següents: Acadèmia d’Infanteria, Acadèmia de Cavalleria, 
Acadèmia d’Artilleria i Acadèmia d’Enginyers.

El Reial decret 595/2016, de 2 de desembre, modifica el Reglament d’especialitats 
fonamentals de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 711/2010, de 28 de maig, i 
l’article 5 crea l’especialitat fonamental d’«Aviació de l’Exèrcit de Terra» a l’escala d’oficials, 
i l’article 6.h) canvia la denominació de l’especialitat fonamental d’«Helicòpters» a «Aviació 
de l’Exèrcit de Terra» a l’escala de suboficials, totes dues especialitats fonamentals del cos 
general de l’Exèrcit de Terra.

Per tot això es pretén adequar la denominació del Centre d’Ensenyament d’Helicòpters 
a la creació de la nova especialitat fonamental d’Aviació de l’Exèrcit de Terra, així com que, 
per donar compliment a l’article 50.1 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, figuri en el 
Reial decret 35/2010, de 15 de gener, l’Acadèmia d’Aviació de l’Exèrcit de Terra com a nou 
centre de formació on impartir la formació militar general i específica per incorporar-se a 
l’escala d’oficials del cos general de l’Exèrcit de Terra.

Durant la seva tramitació, el projecte d’aquest Reial decret va rebre l’informe de les 
associacions professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces 
Armades, d’acord 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 la resta de 
les associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals de 
membres de les Forces Armades, d’acord 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, a proposta de la ministra de Defensa i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 6 d’octubre de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Canvi de denominació del Centre d’Ensenyament d’Helicòpters.

1. Per adequar la denominació del Centre d’Ensenyament d’Helicòpters (CEFAMET) 
a la nova especialitat fonamental d’Aviació de l’Exèrcit de Terra, a la finalitat de 
l’ensenyament i a l’objecte del coneixement que imparteix, aquest centre docent militar 
passa a denominar-se Acadèmia d’Aviació de l’Exèrcit de Terra.

2. L’Acadèmia d’Aviació de l’Exèrcit de Terra, a més de mantenir les funcions del 
Centre d’Ensenyament d’Helicòpters actual (CEFAMET), ha d’impartir l’ensenyament de 
formació de l’especialitat fonamental Aviació de l’Exèrcit de Terra del cos general de 
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l’Exèrcit de Terra, tant per a l’escala d’oficials com la de suboficials, així com l’ensenyament 
de perfeccionament del camp d’activitat de les forces aeromòbils i els sistemes aeris no 
tripulats de l’Exèrcit de Terra.

3. Les normes sobre organització i funcions, règim interior i programació de 
l’Acadèmia d’Aviació de l’Exèrcit de Terra s’han d’ajustar al que disposa l’Ordre 
DEF/85/2017, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les normes sobre organització i funcions, 
règim interior i programació dels centres docents militars.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 35/2010, de 15 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació 
en les Forces Armades.

El punt 2 de la disposició addicional primera del Reial decret 35/2010, de 15 de gener, 
pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de 
formació en les Forces Armades, queda redactat de la manera següent:

«2. La formació militar general i específica per incorporar-se a l›escala 
d›oficials del cos general de l›Exèrcit de Terra es pot completar en els centres 
docents militars de formació següents:

a) Acadèmia d’Infanteria.
b) Acadèmia de Cavalleria.
c) Acadèmia d’Artilleria.
d) Acadèmia d’Enginyers.
e) Acadèmia d’Aviació de l’Exèrcit de Terra.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 d’octubre de 2017.

FELIPE R.

La ministra de Defensa,
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA
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