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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
5896 Reial decret 556/2020, de 9 de juny, pel qual 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.

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, a l’article 16 
regula els requisits específics d’edat per participar en els processos de selecció per cursar 
els ensenyaments de formació, i estableix diferents edats per a l’accés directe o per 
promoció.

La modificació del Reial decret que s’emprèn se centra en la promoció, en què l’edat 
és un aspecte rellevant. En l’ampliació dels seus límits màxims, que és l’objecte d’aquest 
Reial decret, s’han considerat les necessitats de les Forces Armades, així com les 
individuals de desenvolupament professional de les dones i homes integrants d’aquestes, 
en especial les escales de tropa i marineria.

En la seva materialització, i en interès d’una coordinació normativa més gran, es 
considera adequat deixar, per a una modificació posterior, la resta dels aspectes del Reial 
decret 35/2010, de 15 de gener, referits a l’ingrés i la promoció. Això ha de permetre, al seu 
torn, emprendre’ls de manera integral amb els altres relacionats amb l’ordenació de 
l’ensenyament de formació en les Forces Armades.

Amb aquesta modificació es pretén potenciar i afavorir la promoció en les properes 
convocatòries per a l’ingrés en els centres docents militars de formació. D’aquesta manera 
es dona un nou impuls al contingut dels articles 57 i 62 de la Llei 39/2007, de 19 
de novembre, de la carrera militar, i s’amplien i es garanteixen les expectatives de 
participació en els processos de promoció del personal de les Forces Armades i, de 
manera especial, el personal de les escales de suboficials i de tropa i marineria.

L’impuls de la promoció obeeix, així mateix, a criteris d’eficàcia en l’acció de les Forces 
Armades. Així, és necessari aprofitar al màxim la capacitat, la competència, adquirida per 
l’experiència, i el prestigi del nostre personal. Motivat també per això és l’impuls decidit que 
s’aconsegueix amb aquest nou Reial decret a la promoció per al canvi de cos o escala dels 
suboficials i els militars de tropa i marineria. D’aquesta manera, es permet ampliar 
addicionalment la seva participació en el màxim nombre de convocatòries possible.

Així mateix, aquest impuls respon a la mesura aprovada pel Dictamen de la Comissió 
de Defensa de 27 de setembre de 2018, relatiu al règim professional dels militars de tropa 
i marineria de les Forces Armades, i el propòsit de la qual és flexibilitzar les limitacions 
d’edat perquè la promoció en l’escala esmentada sigui real.

D’altra banda, amb els nous límits d’edat establerts s’afavoreix la promoció per a 
l’ingrés en els cossos generals i la infanteria de marina, tant per a l’escala d’oficials com de 
suboficials, amb l’exigència de titulació prèvia i sense, i per a l’accés a l’escala de 
suboficials del cos de músiques militars.

Per tant, amb l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’augmenten significativament 
les probabilitats de progressió professional en augmentar l’edat màxima, i amb això les 
oportunitats per concórrer als processos de promoció en els cossos i escales de les Forces 
Armades.

La necessitat d’aquesta mateixa modificació és, d’altra banda, inajornable ja que cal 
aplicar-la a les convocatòries i als seus processos selectius corresponents d’enguany.

Durant la tramitació de l’expedient es pot constatar la valoració favorable que ha 
merescut en tot moment la modificació a l’alça dels límits d’edat per a l’accés per promoció.

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 
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potestat reglamentària, com són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència, previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D’una banda, és evident el principi de proporcionalitat, atès que les mesures que 
preveu aquesta norma s’ajusten plenament a l’objectiu que es pretén aconseguir mitjançant 
aquest instrument. Així mateix, compleix els principis de seguretat jurídica ja que és 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional, i assegura la seva incardinació i 
congruència correcta amb la regulació vigent. A més d’això, la norma és coherent amb el 
principi de transparència atès que s’han complert estrictament els procediments exigits en 
la tramitació d’un reial decret. S’han efectuat els tràmits de participació pública, tal com 
estableixen per als reglaments els articles 26.2 i 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, del Govern.

D’altra banda, les mesures que conté el Reial decret són adequades i proporcionades 
a les necessitats que el justifiquen.

En relació amb el principi de transparència, a més dels tràmits de participació pública 
ja esmentats, el projecte d’aquest Reial decret va rebre l’informe de les associacions 
professionals inscrites al 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.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia del ministre 
de Política Territorial i Funció Pública, per suplència el ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació en virtut del Reial decret 351/2019, de 20 de maig, d’acord amb el Consell d’Estat, 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 9 de juny de 2020,

DISPOSO:

Article únic. 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 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 
modificat en els termes següents:

Es modifica l’apartat 1, lletra a), 3r i 4t, d), 3r i 4t, i e), 2n, de l’article 16, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. Per participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments 
de formació que s’indiquen a continuació, no s’han de complir ni haver complert en 
l’any en què es publiqui la convocatòria corresponent les edats màximes següents:

a) Per incorporar-se a les escales d’oficials dels cossos generals i d’infanteria 
de marina:

3r Ingrés per promoció sense exigència prèvia de titulació universitària: 34 
anys, excepte per a l’especialitat fonamental vol del cos general de l’Exèrcit de 
l’Aire, que s’estableix en 24 anys.

4t Ingrés per promoció amb exigència prèvia de titulació de grau universitari o 
titulacions universitàries que figurin a l’apartat 1.A.1r de l’annex II: 38 anys.

d) Per incorporar-se a les escales de suboficials dels cossos generals i 
d’infanteria de marina:

3r Ingrés per promoció sense exigència prèvia d’un títol de tècnic superior: 34 
anys, excepte per a l’especialitat fonamental d’aviació de l’Exèrcit de Terra, que és 
de 24 anys.
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4t Ingrés per promoció amb exigència prèvia d’un títol de tècnic superior: 36 
anys, excepte per a l’especialitat fonamental aviació de l’Exèrcit de Terra, que és 
de 27 anys.

e) Per incorporar-se a l’escala de suboficials del cos de músiques militars:

2n Ingrés per promoció: 36 anys.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior, en tot el que s’oposin al 
que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.4a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre defensa i 
Forces Armades.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de juny de 2020.

FELIPE R.

La ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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