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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
6876 Reial decret 296/2021, de 27 d’abril, pel qual es modifica el Reglament 

d’especialitats fonamentals de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 
711/2010, de 28 de maig.

Les estructures i organitzacions de les Forces Armades han de ser flexibles perquè es 
puguin adaptar de manera oportuna a l’entorn d’actuació on duen a terme les seves 
comeses, un entorn que es preveu impredictible, dinàmic, inestable i, atenent el 
desenvolupament tecnològic, de creixent complexitat.

En aquest sentit, amb l’objecte d’assolir aquest objectiu, a l’Exèrcit de Terra s’unifiquen 
determinades especialitats fonamentals a l’escala de suboficials i a l’escala de tropa del 
cos general. Modificacions que permeten una flexibilitat més gran en la gestió del personal 
i n’afavoreixen la mobilitat geogràfica, i els plans d’estudi de les especialitats resultants són 
similars als ja existents a l’escala d’oficials. Tot això ha de reforçar la comunitat de doctrina 
i l’acord intel·lectual entre els seus membres.

En el cas de l’Exèrcit de l’Aire, els canvis en l’entorn operatiu i els avenços tecnològics 
n’han afectat l’àmbit de responsabilitat tradicional, l’espai aeri, i l’han estès a l’espai 
ultraterrestre (amb la conformació del domini aeroespacial) i al ciberespai, dominis en els 
quals ha de fer front a nous reptes, amenaces i oportunitats.

Per això, és necessari redefinir en aquest Exèrcit els camps d’activitat vigents fins ara, 
atès que s’han experimentat canvis fonamentals en les activitats relacionades amb la 
utilització dels sistemes de control aeri i de guerra electrònica, que ara també han de cobrir 
l’espai ultraterrestre. A més, les amenaces actuals han experimentat una forta evolució 
tecnològica, i han afectat de manera molt significativa les activitats necessàries per garantir 
la seguretat d’instal·lacions i recursos, la defensa local de bases davant d’atacs, així com 
el funcionament dels serveis de suport directament relacionats amb les operacions aèries. 
En aquest nou escenari, les competències específiques definides en l’actual currículum de 
l’especialitat fonamental Defensa i control aeri són insuficients.

De la mateixa manera, és necessari crear una especialitat fonamental que doti l’Exèrcit 
de l’Aire d’oficials capacitats per operar al ciberespai, per garantir a les nostres forces la 
llibertat d’acció necessària, potenciar-les i protegir-les davant de possibles riscos i 
amenaces que han adoptat noves formes en el domini del ciberespai i que s’executen en 
tot tipus de conflictes.

D’altra banda, s’ha de ressenyar que el contingut d’aquesta disposició s’alinea 
plenament amb els objectius definits a l’Estratègia nacional de ciberseguretat i amb 
l’Estratègia de seguretat aeroespacial nacional. Estratègies que va aprovar el Consell de 
Seguretat Nacional el 12 d’abril de 2019 per al desenvolupament, en els seus àmbits 
respectius, de les previsions de l’Estratègia de seguretat nacional de 2017.

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 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 aquest es procura la racionalització de la gestió dels recursos 
públics.

Durant la seva tramitació, el contingut del 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 
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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, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 d’abril de 2021,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament d’especialitats fonamentals de les Forces 
Armades, aprovat pel Reial decret 711/2010, de 28 de maig.

El Reglament d’especialitats fonamentals de les Forces Armades, aprovat pel Reial 
decret 711/2010, de 28 de maig, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Escala de suboficials.

A l’escala de suboficials del cos general de l’Exèrcit de Terra hi ha les 
especialitats fonamentals següents:

a) Infanteria.
b) Cavalleria.
c) Artilleria.
d) Enginyers.
e) Transmissions.
f) Aviació de l’Exèrcit de Terra.
g) Electrònica i telecomunicacions.
h) Manteniment i muntatge d’equips.
i) Informàtica.
j) Automoció.
k) Manteniment d’aeronaus.
l) Manteniment d’armament i material.»

Dos. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Escala de tropa.

A l’escala de tropa del cos general de l’Exèrcit de Terra hi ha les especialitats 
fonamentals següents:

a) Infanteria.
b) Cavalleria.
c) Artilleria.
d) Enginyers.
e) Transmissions.
f) Suport sanitari.
g) Manteniment de vehicles.
h) Manteniment d’armament i material.
i) Manteniment d’aeronaus.
j) Manteniment electrònic i de telecomunicacions.
k) Xapa i soldadura.
l) Hostaleria.
m) Muntador d’equips.
n) Música.»
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Tres. L’article 20 queda redactat de la manera següent:

«Article 20. Escala d’oficials.

A l’escala d’oficials del cos general de l’Exèrcit de l’Aire hi ha les especialitats 
fonamentals següents:

a) Vol.
b) Defensa i control aeroespacial.
c) Ciberespai.»

Quatre. Se suprimeixen els camps d’activitat de les especialitats fonamentals 
d’«Infanteria lleugera», «Infanteria cuirassada/mecanitzada», «Artilleria de campanya» i 
d’«Artilleria antiaèria», de l’escala de suboficials del cos general de l’Exèrcit de Terra, de 
l’annex I del Reglament, que queden sense contingut.

Cinc. S’inclou un nou camp d’activitat de l’escala de suboficials del cos general de 
l’Exèrcit de Terra, de l’annex I del Reglament, corresponent a l’especialitat fonamental 
«Infanteria», redactat de la manera següent:

«Infanteria: els militars amb aquesta especialitat exerceixen activitats 
directament relacionades amb el comandament, la preparació i l’ocupació de les 
unitats d’infanteria.»

Sis. S’inclou un nou camp d’activitat de l’escala de suboficials del cos general de 
l’Exèrcit de Terra, de l’annex I del Reglament, corresponent a l’especialitat fonamental 
«Artilleria», redactat de la manera següent:

«Artilleria: els militars amb aquesta especialitat exerceixen activitats directament 
relacionades amb el comandament, la preparació i l’ocupació de les unitats 
d’artilleria.»

Set. Se suprimeixen els camps d’activitat de les especialitats fonamentals 
d’«Infanteria lleugera», «Infanteria cuirassada/mecanitzada», «Artilleria de campanya» i 
d’«Artilleria antiaèria» de l’escala de tropa del cos general de l’Exèrcit de Terra, de l’annex 
I del Reglament, que queden sense contingut.

Vuit. S’inclou un nou camp d’activitat de l’escala de tropa del cos general de l’Exèrcit 
de Terra, de l’annex I del Reglament, corresponent a l’especialitat fonamental «Infanteria», 
redactat de la manera següent:

«Infanteria: els militars amb aquesta especialitat exerceixen activitats 
específiques relacionades amb les diferents funcions de combat portades a terme a 
les unitats d’infanteria.»

Nou. S’inclou un nou camp d’activitat de l’escala de tropa del cos general de l’Exèrcit 
de Terra, de l’annex I del Reglament, corresponent a l’especialitat fonamental «Artilleria», 
redactat de la manera següent:

«Artilleria: els militars amb aquesta especialitat exerceixen activitats específiques 
relacionades amb les diferents funcions de combat portades a terme a les unitats 
d’artilleria.»

Deu. Els camps d’activitat de les especialitats fonamentals de l’escala d’oficials del 
cos general de l’Exèrcit de l’Aire, de l’annex III del Reglament, queden redactats de la 
manera següent:

«Escala d’oficials:

Vol: els militars amb aquesta especialitat exerceixen activitats directament 
relacionades amb l’ocupació de les aeronaus i els seus sistemes.
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Defensa i control aeroespacial: els militars amb aquesta especialitat exerceixen 
activitats relacionades amb el suport a les operacions aèries, amb la seguretat i la 
defensa de bases, instal·lacions i recursos aeroespacials i amb la gestió, la vigilància 
i el control de l’espai aeri i ultraterrestre.

Ciberespai: els militars amb aquesta especialitat exerceixen activitats 
relacionades amb el coneixement, la vigilància i l’ocupació dels elements físics i 
lògics que constitueixen el ciberespai.»

Disposició transitòria primera. Especialitats d’origen.

1. Les especialitats fonamentals adquirides després de l’entrada en vigor del Reial 
decret 711/2010, de 28 de maig, que se suprimeixen com a conseqüència d’aquest Reial 
decret es declaren a extingir.

2. El personal militar amb alguna d’aquestes especialitats fonamentals en situació de 
servei actiu o, si s’escau, en reserva, pot continuar exercint les seves comeses d’acord 
amb els camps d’activitat establerts per a la seva especialitat fonamental abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

3. Per a l’escala de suboficials, el personal pertanyent a alguna de les especialitats 
fonamentals declarades a extingir com a conseqüència d’aquest Reial decret, i que va 
ingressar en aquesta escala abans de l’1 d’agost de 1998 i va pertànyer a les especialitats 
fonamentals d’Infanteria o Artilleria, pot sol·licitar, amb caràcter voluntari i en un termini de 
tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, la pertinença a la nova 
especialitat fonamental corresponent, segons que correspongui, d’Infanteria o Artilleria.

4. Per a l’escala de tropa, el personal pertanyent a alguna de les especialitats 
fonamentals declarades a extingir com a conseqüència d’aquest Reial decret, i que va 
pertànyer a les especialitats fonamentals d’Infanteria o Artilleria amb anterioritat al 28 de 
novembre de 2000, pot sol·licitar, amb caràcter voluntari i en un termini de tres mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, la pertinença a la nova especialitat fonamental 
corresponent, segons que correspongui, d’Infanteria o Artilleria.

Disposició transitòria segona. Ensenyament de formació.

1. L’adquisició de les especialitats fonamentals que aquest Reial decret inclou en el 
Reglament queda supeditada a l’entrada en vigor dels currículums d’ensenyament 
corresponents, que s’han d’elaborar de conformitat amb els criteris que determinen l’Ordre 
DEF/810/2015, de 4 de maig, l’Ordre DEF/1626/2015, de 29 de juliol, i l’Ordre DEF/479/2017, 
de 19 de maig, per les quals, respectivament, s’aproven les directrius generals per a 
l’elaboració dels currículums de l’ensenyament de formació per a l’accés a les diferents 
escales d’oficials, suboficials i tropa i marineria dels cossos de les Forces Armades.

2. El personal que, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, estigui cursant 
ensenyaments de formació dirigits a l’obtenció d’especialitats fonamentals declarades a 
extingir com a conseqüència d’aquest Reial decret, les obtindrà després de superar els 
plans d’estudis corresponents.

3. Mentre no entrin en vigor els currículums d’ensenyament de les noves especialitats 
fonamentals que estableix aquest Reial decret, es poden seguir oferint places de les 
especialitats fonamentals que descriu el punt anterior.

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, 27 d’abril de 2021.

FELIPE R.

La ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


