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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
1362 Reial decret 38/2019, d’1 de febrer, pel qual es modifica el Reglament 

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

La Subcomissió per a l’Estudi del Règim Professional dels Militars de Tropa i Marineria 
de les Forces Armades va emetre un informe, aprovat a la Comissió de Defensa del 
Congrés el 27 de setembre de 2018. La proposta número 26 d’aquest informe estableix 
que «es crea, per facilitar la incorporació laboral dels militars, una excedència per interès 
particular per tal de possibilitar l’acceptació de les ofertes de treball que es puguin produir, 
tenint en compte els terminis peremptoris que moltes vegades es donen en el mercat 
laboral».

Aquesta mesura, que s’estén també als que vulguin emprendre com a autònoms, 
pretén facilitar la plena incorporació al món laboral dels militars professionals de tropa i 
marineria que mantenen una relació de serveis de caràcter temporal, de conformitat amb 
el manament legal que estableix l’article 21 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i 
marineria, i es redueix per a aquest personal el termini de preavís mínim per sol·licitar 
l’excedència voluntària per interès particular i el temps mínim que han de romandre en 
aquesta situació. Amb el mateix objectiu, s’estableix per a aquest personal un termini de 
reserva de la destinació des del pas a la situació administrativa esmentada.

D’altra banda, des de l’aprovació del Reglament que es modifica, s’ha observat que un 
nombre important de pilots militars han sol·licitat l’excedència voluntària per interès 
particular per acceptar ofertes en el sector aeronàutic civil abans de complir els dotze anys 
de serveis, termini estimat com a idoni, tant per compensar la despesa ocasionada en la 
formació aeronàutica com per garantir l’operativitat de les unitats. Per corregir aquesta 
situació s’eleva de deu a dotze anys el temps de serveis necessaris per poder acollir-se a 
la situació d’excedència voluntària per interès particular després de la finalització d’estudis 
de l’ensenyament de formació o perfeccionament que confereixen la capacitació de pilot 
d’aeronaus.

Finalment, s’aclareix la definició de temps de servei, i se l’adequa al que estableix 
l’article 7.2 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria.

Durant la seva tramitació, el projecte d’aquest Reial decret va rebre l’informe de les 
associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals de 
membres 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, també ha rebut 
l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació de conformitat amb els 
quals han d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la 
potestat reglamentària, com són els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest 
sentit, la norma persegueix un interès general atès que crea una nova modalitat 
d’excedència voluntària per interès particular, la finalitat de la qual és possibilitar 
l’acceptació, per part dels militars amb una relació de serveis de caràcter temporal, de les 
ofertes de treball que es puguin produir, tenint en compte els terminis peremptoris que 
moltes vegades es donen en el mercat laboral. També, d’acord amb les necessitats del 
planejament de la defensa, s’incrementa el temps de serveis necessaris per acollir-se a 
aquesta situació després de la realització dels diferents cursos que confereixen la 
capacitació de pilot d’aeronaus, tenint en compte el cost d’aquesta formació que no es 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 29  Dissabte 2 de febrer de 2019  Secc. I. Pàg. 2

considera compensada amb els requisits actuals. La norma conté la regulació 
imprescindible per complir els seus objectius; és coherent amb la resta de l’ordenament 
jurídic; no conté càrregues administratives per a persones o empreses i amb aquesta es 
procura la racionalització de la gestió dels recursos públics.

Així mateix, d’acord amb l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, 
el Reial decret consta inclòs en el Pla anual normatiu de 2019.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia de la 
ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 1 de febrer de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Modificació 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 de desembre.

El Reglament d’adquisició i pèrdua de la condició de militar i situacions administratives 
dels militars professionals queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica el primer paràgraf de l’article 3, que queda redactat de la manera 
següent:

«Als efectes d’aquest Reglament, s’entén com a temps de servei el transcorregut 
des de l’adquisició de la condició de militar professional. En el cas de les escales de 
tropa i marineria, l’inici per al còmput del temps de serveis és el nomenament com a 
alumne del centre militar de formació, d’acord amb el que estableix l’article 7.2 de la 
Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria.»

Dos. Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 27, que queda redactada de la 
manera següent:

«c. Per als pertanyents a qualsevol escala que quan accedeixin a la primera 
ocupació d’aquesta tinguin o obtinguin la capacitació de pilot d’aeronaus, el termini 
és de dotze anys de serveis des de l’accés a l’escala en la qual estan.»

Tres. Es modifica la lletra f de l’apartat 3 de l’article 27, que queda redactada de la 
manera següent:

«f. Cursos que confereixin per primera vegada la capacitació de pilot 
d’aeronaus: dotze anys.»

Quatre. Es modifiquen els apartats 5, 6, 7 i 8 de l’article 27, que queden redactats de 
la manera següent:

«5. Els militars de carrera han de romandre en aquesta situació un mínim de 
dos anys.

6. Els militars de tropa i marineria amb compromís de llarga durada han de 
romandre en aquesta situació un mínim de sis mesos.

En cas que al final d’aquest període es reincorporin al servei actiu, no poden 
sol·licitar una altra excedència voluntària per interès particular fins que hagin 
transcorregut dos anys des de l’última concessió de la situació esmentada.

7. Els militars de tropa i marineria amb un compromís de llarga durada poden 
sol·licitar l’excedència voluntària per interès particular per acceptar una oferta 
laboral o emprendre com a autònom, ho han de fer constar a la sol·licitud, han 
d’aportar el contracte de treball o un document que acrediti l’existència d’una oferta 
de treball signada per l’oferent i adreçada personalment a l’interessat o la sol·licitud 
d’alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi 
o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar. 
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En aquest cas, el temps de permanència mínima en la situació d’excedència es 
redueix a tres mesos.

En aquest supòsit, el temps de preavís mínim per a la presentació de la 
sol·licitud corresponent és de quinze dies i als militars se’ls reserva la destinació 
durant els quatre primers mesos.

Quan el temps romàs en l’última situació d’excedència voluntària per interès 
particular hagi estat inferior a un any, el termini per sol·licitar una nova situació 
d’excedència per interès particular, quan sigui per acceptar una oferta laboral o 
emprendre com a autònom, es redueix a un any comptabilitzat des de la data de 
reincorporació a la situació de servei actiu. En cas que el temps romàs hagi estat 
superior a un any, cal atenir-se al que disposa amb caràcter general l’apartat 6 
d’aquest article.

8. Transcorreguts dos anys en aquesta situació, de manera contínua o 
discontínua, s’ha de romandre a l’escalafó corresponent en el lloc que ocupi en 
aquest moment i no se l’ha d’avaluar per a l’ascens.

Quan cessi en aquesta situació finalitza la immobilització a l’escalafó, però la 
pèrdua de llocs és definitiva.

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.»

Cinc. Es modifica l’apartat 3 de l’article 36, que queda redactat de la manera següent:

«3. Per poder optar a la provisió de llocs a l’Administració civil han de tenir 
l’autorització prèvia i expressa del subsecretari de Defensa i tenir almenys 20 anys 
de serveis, el còmput dels quals s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’article 3.»

Disposició transitòria única. Règim transitori.

1. Al personal que en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret estigui en la 
situació d’excedència voluntària per interès particular li és aplicable la normativa vigent 
anteriorment.

2. A les sol·licituds d’excedència voluntària per interès particular formulades amb 
anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret els és aplicable la normativa 
vigent anteriorment, sense perjudici del dret dels interessats de desistir de la seva 
sol·licitud i de formular-ne una de nova a l’empara d’aquesta nova regulació si aquesta els 
és més favorable.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 de febrer de 2019.

FELIPE R.

La ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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