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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11073

Llei 46/2015, de 14 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 39/2007, de 19 de
novembre, de la carrera militar.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen aquesta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione:
PREÀMBUL
La disposició final dotze de la Llei Orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures
dels membres de les Forces Armades, estableix que, en el termini de sis mesos a partir de
la seua entrada en vigor, «El Govern remetrà al Congrés dels Diputats un projecte de llei
per a la reforma del règim transitori de la Llei de la carrera militar, després de l’experiència
adquirida en la seua aplicació» i que «a aquest efecte, la Comissió de Defensa del Congrés
dels Diputats emetrà un dictamen amb caràcter previ, que aborde els diversos elements
del període transitori de la llei, en particular els referits a la promoció i canvi d’escala, règim
d’ascensos, antiguitat, pas a la situació de reserva i reconeixements acadèmics de la
formació adquirida, així com al retir del personal discapacitat, considerant, si és el cas, els
corresponents efectes econòmics».
La Comissió de Defensa va aprovar, en la seua sessió de 9 de juliol de 2014, l’informe
de la subcomissió de reforma del règim transitori de la Llei 39/2007, de 19 de novembre,
de la carrera militar, en què, després de delimitar-se l’abast del mandat del legislador, es
va realitzar una anàlisi de les propostes realitzades tant en relació amb cada una de les
matèries incloses en l’informe com amb altres matèries previstes en la mateixa Llei de la
carrera militar. Aquesta anàlisi va concloure amb la formulació de diverses propostes que
ara són arreplegades en aquesta modificació legislativa, de manera que es compleix el
mandat contingut en la Llei Orgànica 9/2011, de 27 de juliol.
Amb aquesta reforma es defineix la vinculació efectiva del personal militar que passe
a retirat en especials circumstàncies per mitjà de la seua adscripció voluntària a les Forces
Armades, de manera que li permet aconseguir successius ascensos honorífics; es regula
la concessió d’ocupació a suboficials retirats que no van poder acollir-se a la disposició
addicional deu de la Llei de la carrera militar; es modifiquen les condicions per a l’ascens
al passar a la situació de reserva; s’amplia en dos anys el termini per a complir el requisit
de comptar amb més de trenta-tres anys des de l’ingrés en les Forces Armades per al pas
voluntari a la reserva en complir els 58 anys per a determinats cossos i escales; es facilita
l’accés a la condició de permanent del militar de complement i s’estableix la concessió
d’una ocupació honorífica a personal que va passar directament a la situació de retirat
sense passar per la situació de reserva, sempre que al passar a retir comptara amb vint
anys de temps de serveis des de l’adquisició de la condició de militar professional, i en
qualsevol cas per als que ho van fer en acte de servei.
D’altra banda, després de més de set anys des de l’entrada en vigor de la Llei de la
carrera militar, es considera necessari aclarir o detallar qüestions que l’experiència ha
demostrat insuficientment definides. D’aquesta manera es detallen aspectes relacionats
amb la recuperació de baixes en els centres de formació, la valoració de mèrits en els
processos de promoció, la necessitat d’especialització a partir de determinades
ocupacions, la necessitat de regular reglamentàriament aspectes relacionats amb
avaluacions i amb els procediments per al pas a la situació de suspensió de funcions, la
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provisió de destinacions i comissions en circumstàncies excepcionals, la unificació de
criteri en les resolucions dels recursos relacionats amb expedients de condicions
psicofísiques, el sistema de còmputs de períodes de baixes, el moment de l’adquisició de
la condició de militar de tropa i marineria, així com amb la possibilitat que el personal
militar puga sol·licitar la reducció de l’import del complement específic als efectes de la
Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
Article únic. Modificació de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.
La Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, es modifica en els termes
següents:
U.

Els apartats 1 i 2 de l’article 24 queden redactats com segueix:
«1. En atenció a mèrits excepcionals o circumstàncies especials el Consell de
Ministres, a proposta del ministre de Defensa, podrà concedir, amb caràcter
honorífic, l’ocupació immediata superior als militars que hagen passat a retir o
resolguen el seu compromís. Les ocupacions amb caràcter honorífic també es
podran concedir a títol pòstum.
2. La iniciativa per a la concessió d’ocupacions amb caràcter honorífic
correspondrà al cap d’estat major de la Defensa o als caps d’estat major de l’Exèrcit
de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, motivant els mèrits i circumstàncies que
concórreguen. En la tramitació dels expedients figurarà l’informe del consell superior
de l’exèrcit corresponent.
En tot cas, s’iniciarà expedient per a la concessió de l’ocupació superior amb
caràcter honorífic i es concedirà als militars morts en acte de servei o que es retiren
o resolguen el seu compromís per incapacitat permanent per al servei, sempre que
es produïsca en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, llevat que hi haja
una proposta motivada contrària a la concessió de l’esmentada ocupació, i en
aquest cas el ministre de Defensa acordarà sobre la possible elevació al Consell de
Ministres.»

Dos.

S’afig un nou article, el 24 bis, amb el contingut següent:

«Article 24 bis.

Vinculació honorífica amb les Forces Armades.

1. En atenció a les especials circumstàncies que hagen motivat el pas a retir o
la resolució del compromís per incapacitat permanent per al servei, produïda en acte
de servei o com a conseqüència d’aquest, el militar podrà quedar vinculat amb
caràcter honorífic amb les Forces Armades.
2. Per ordre del ministre de Defensa es determinaran les especials
circumstàncies mencionades en l’apartat anterior.
3. La vinculació honorífica comprén l’adscripció de l’interessat a la unitat que
es determine i, si és el cas, la concessió de successives ocupacions amb caràcter
honorífic amb els límits i en les condicions que, en funció de la seua participació i
col·laboració amb la unitat d’adscripció, s’establisquen per ordre del ministre de
Defensa.
4. La concessió de la vinculació honorífica correspondrà al ministre de
Defensa, prèvia petició de l’interessat que reunisca els requisits indicats en
l’apartat 1 anterior. La concessió de la primera ocupació amb caràcter honorífic
s’efectuarà d’acord amb l’article 24 d’aquesta llei, i els successius els concedirà el
ministre de Defensa a iniciativa del cap d’estat major de la Defensa i dels caps
d’estat major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, en l’àmbit de
les seues competències respectives, i amb un informe previ del consell superior de
l’exèrcit corresponent.
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5. La concessió d’aquestes ocupacions no tindrà cap efecte econòmic ni
suposarà modificació de la pensió que com a retirat perceba l’interessat.»
Tres.

L’apartat 2 de l’article 56 queda redactat com segueix:

«2. Els òrgans de selecció no podran proposar l’ingrés en els centres docents
militars de formació d’un nombre superior al de places convocades. No obstant això,
quan es produïsquen renúncies dels aspirants seleccionats abans del seu ingrés, o,
si és el cas, abans de finalitzar el període d’orientació i adaptació a la vida militar
que es fixe en la convocatòria, l’òrgan convocant podrà requerir de l’òrgan de
selecció una relació complementària dels aspirants que seguisquen als proposats
per al seu possible nomenament com a alumnes. Arribada la data d’ingrés en els
centres docents militars de formació que corresponga, segons el que estableix
l’apartat anterior, s’extingeix qualsevol altre dret derivat del procés selectiu.»
Quatre.

L’apartat 1 de l’article 62 queda redactat com segueix:

«1. El Ministeri de Defensa impulsarà i facilitarà els processos de promoció
que permeten el canvi d’escala i, si és el cas, de cos, dels militars professionals que
reunisquen els requisits exigits. En aquests processos es valoraran els mèrits,
incloent-hi el temps de serveis, es reservaran places d’ingrés i, si és el cas, es
donaran facilitats per a l’obtenció de titulacions del sistema educatiu general. Així
mateix, s’efectuarà una valoració efectiva de l’experiència professional i de la
formació, acreditades amb les corresponents titulacions, convalidacions i
equivalències o crèdits d’ensenyaments universitaris. Els dits processos es podran
dur a terme amb fases d’ensenyança a distància.»
Cinc.

S’afig un quart paràgraf a l’apartat 1 de l’article 75 amb la redacció següent:

«Reglamentàriament s’establirà el sistema de formació i adquisició de les dites
especialitats, que ha de permetre el desenvolupament d’una carrera que reconega
els mèrits i la trajectòria dels membres de les Forces Armades.»
Sis.

S’afig un nou apartat 4 a l’article 92, amb el contingut següent:

«4. Reglamentàriament s’establiran les mesures necessàries perquè els
òrgans d’avaluació per a l’ascens informen de la situació processal dels avaluats a
l’autoritat responsable de la concessió d’aquests.»
Set. S’afigen tres nous apartats, 3 bis, 7 i 8, a l’article 101, que tindran la redacció
següent:
«3 bis. La víctima d’assetjament, abús o agressió sexuals, una vegada
acordada la incoació del procediment disciplinari per falta molt greu o admesa a
tràmit la denúncia per delicte, tindrà dret a sol·licitar una comissió de servei en
distinta unitat o localitat d’aquella en què van ocórrer els fets.»
«7. Les normes generals de provisió de destinacions podran incloure
l’assignació temporal de destinacions al militar en el qual concórreguen
circumstàncies excepcionals de conciliació de la vida professional, personal i
familiar, basades en motius de salut, discapacitat o dependència del militar o els
seus familiars. Aquestes destinacions es podran assignar sense publicació prèvia de
la vacant, en les condicions i amb les limitacions que reglamentàriament es
determinen.
8. Els militars que siguen considerats víctimes del terrorisme, d’acord amb el
que preveu la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral
a les víctimes del terrorisme, tindran dret a l’assignació d’una nova destinació, en les
condicions que reglamentàriament es determinen.»
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Huit. S’afig un nou paràgraf, entre els actuals primer i segon paràgraf, de l’apartat 2
de l’article 111, amb el contingut següent:
«Reglamentàriament s’establiran les mesures necessàries per a determinar els
supòsits en què s’haurà d’acordar la tramitació d’urgència en els procediments per
al pas a la situació de suspensió de funcions.»
Nou. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 120 de la Llei 39/2007,
que tindrà la redacció següent:
L’expedient, en el qual constarà el dictamen de l’òrgan medicopericial competent,
serà valorat per un òrgan d’avaluació en cada exèrcit i elevat al ministre de Defensa,
per a la resolució que siga procedent. »
Deu. S’afig un nou apartat 4 a l’article 121 (i es renumera el 4 com a 5), amb la
redacció següent:
«4. Als efectes dels apartats 2 i 3 d’aquest article, es computaran els períodes
de recaiguda, entesa que existeix quan l’afectat cause baixa per al servei novament
en un termini inferior a sis mesos i siga conseqüència del mateix procés patològic, i
que, per tant, no s’inicia un nou període d’insuficiència temporal.
5. (…)»
Onze. S’afig un segon paràgraf a l’apartat 4 de la disposició addicional deu, amb el
contingut següent:
«Els suboficials procedents dels cossos de suboficials en retir per incapacitat
permanent podran sol·licitar l’ocupació i antiguitat assignades al que li seguisca en
el curs d’aptitud per a l’accés a les dites escales o en l’escalafó i que figure en
aquesta reordenació per trobar-se en servei actiu o reserva i sempre amb el límit
que les dates d’antiguitat en les ocupacions resultants de la reordenació siguen
anteriors a la data en què cada un va passar a la situació de retir i que no supose
una ocupació i antiguitat posteriors a la data en què l’afectat va complir 61 anys
d’edat.»
Dotze.

S’afig una nova disposició addicional, la dotze, amb el contingut següent:

«Disposició addicional dotze. Possibilitat que el personal militar les ocupacions del
qual són equivalents a efectes retributius als subgrups A1, A2, C1 i C2 sol·licite
la reducció, a petició pròpia, del complement específic.
1. El personal militar les ocupacions del qual són equivalents a efectes
retributius als subgrups A1, A2, C1 i C2, inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial
Decret 517/1986, de 21 de febrer, del règim d’incompatibilitats del personal militar,
podrà sol·licitar davant dels comandaments o direcció de personal dels exèrcits o
davant de la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa per als destinats
en l’estructura aliena a aquests i, en el cas de la Guàrdia Civil davant de la
Subdirecció General de Personal de la Direcció General de la Guàrdia Civil, la
reducció de l’import del complement específic corresponent al lloc que exerceixen a
fi d’adequar-lo al percentatge a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
2. S’exclou d’aquesta possibilitat el personal militar les ocupacions del qual
són equivalents a efectes retributius als subgrups A1 i A2 que ocupen llocs en
gabinets de membres del Govern i alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat,
i als que exercisquen llocs que tinguen assignat complement de destinació de
nivell 30 i 29.»
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Tretze. S’afig un quart paràgraf a l’apartat 7 de la disposició transitòria cinquena, amb
el contingut següent:
«El Govern, analitzades les necessitats específiques de les Forces Armades,
dotarà les places necessàries per a facilitar la permanència dels militars de
complement.»
Catorze. Es modifica la disposició transitòria sisena que queda redactada de la
manera següent:
«Disposició transitòria sisena.

Ascensos en reserva.

Els tinents coronels, els comandants i els capitans que passen a la situació de
reserva a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, pertanguen a una escala en què
existisca l’ocupació de coronel, no tinguen limitació legal per a ascendir, i
complisquen abans del 30 de juny de 2019 deu anys en la seua ocupació, computant
el temps en reserva, podran obtindre, si ho sol·liciten, l’ocupació de coronel, tinent
coronel o comandant, respectivament. Se’ls concedirà en la reserva amb efectes de
l’1 de juliol següent a la data en què reunisquen les condicions.»
Quinze. Es modifica la disposició transitòria setena, que queda redactada de la
manera següent:
«Disposició transitòria setena. Ascens de suboficials a l’ocupació de tinent.
1. Tots els suboficials que hagen obtingut l’ocupació de sergent a partir de l’1
de gener de 1977 i amb anterioritat al 20 de maig de 1999, data d’entrada en vigor
de la Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les Forces Armades, i
que no tinguen limitació legal per a aconseguir l’ocupació de subtinent, podran
obtindre, prèvia sol·licitud, l’ocupació de tinent de les escales d’oficials de la
Llei 17/1999, de 18 de maig, que se’ls concedirà amb la data en què hagen passat
o passen a la situació de reserva en els termes establits en aquesta llei, amb
antiguitat, temps de serveis i efectes econòmics des de la data d’ascens, sense
perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3 següents.
2. Als suboficials que hagen ascendit o ascendisquen a l’ocupació de tinent
amb més de 58 anys en virtut d’aquesta disposició, se’ls concedirà aquesta ocupació
amb antiguitat, temps de serveis i efectes econòmics des de la data en què van
complir la dita edat. A més, als suboficials majors que hagen passat a la situació de
reserva per sis anys de permanència en l’ocupació fins a l’1 d’agost de 2013, se’ls
concedirà l’ocupació de tinent amb antiguitat, temps de serveis i efectes econòmics
des de la data en què van complir 56 anys.
3. Els suboficials mencionats en l’apartat 1 que hagen passat o passen a la
situació de reserva en aplicació de l’article 113.3 podran obtindre, prèvia sol·licitud,
l’ocupació de tinent de les escales d’oficials de la Llei 17/1999, de 18 de maig, quan
complisquen els requisits necessaris per al pas a la reserva establits en la disposició
transitòria huitena, o en l’article 113, apartats 1.b i 4, tots d’aquesta llei, computant a
aquest efecte el temps en reserva.
4. Els suboficials que hagen ascendit o ascendisquen a l’ocupació de tinent en
aplicació de la Llei 17/1999, de 18 de maig, o d’aquesta disposició, només als
efectes de la determinació de l’ordre d’escalafó en la situació de reserva, ocuparan,
cada un d’ells, el lloc que els corresponga segons l’ocupació aconseguida en la
situació de servei actiu i l’antiguitat que tinguen en aquest.»
Setze. Es modifica l’apartat 4 de la disposició transitòria huitena, que queda amb la
redacció següent:
«4. Fins al 31 de juliol de l’any 2013 continuarà aplicant-se el supòsit de pas a
la situació de reserva, previst en l’article 144.2.b) de la Llei 17/1999, de 18 de maig,
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per als pertanyents als cossos generals, d’infanteria de marina i d’especialistes,
estés a partir de l’1 de juliol de l’any 2009 als tinents coronels procedents de les
escales d’oficials dels dits cossos que s’hagen integrat en les noves escales, i els
serà aplicable el que preveu l’article 113.6 de la present llei. En cas que hagen
complit els cinquanta-sis anys es retardarà el pas a la reserva al moment de complir
aquesta edat.
Fins al 30 de juny de 2019 el personal mencionat en el paràgraf anterior, així
com els tinents coronels procedents de les escales d’oficials que no s’hagen integrat
en les noves escales i els suboficials majors dels esmentats cossos, amb més de
trenta-tres anys des del seu ingrés en les Forces Armades, podran sol·licitar el pas
voluntari a la reserva, sempre que tinguen complits cinquanta-huit anys d’edat, i els
serà, així mateix, aplicable el que preveu l’article 113.6. En cas que no hagen complit
aquesta edat en el moment de la petició, se’ls concedirà amb efectes de la data en
què la complisquen, encara que aquesta siga posterior a la indicada en l’inici
d’aquest paràgraf.»
Dèsset.
següent:

S’introdueix una disposició transitòria nova, la tretze, amb la redacció

«Disposició transitòria tretze.

Concessió d’ocupació honorífica a retirats.

1. Als tinents coronels, comandants i capitans que, a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, hagen passat o passen a retir per insuficiència de condicions
psicofísiques produïdes en acte de servei, hagen pertangut a una escala en què
existisca l’ocupació de coronel, no tinguen limitació legal per a ascendir i
complisquen abans del 30 de juny de l’any 2019 deu anys en la seu ocupació,
computant el temps en servei actiu, reserva, si és el cas, i retir, se’ls podrà concedir
l’ocupació honorífica de coronel, tinent coronel o comandant, respectivament, que
s’assignarà amb antiguitat de l’1 de juliol següent a la data en què reunisquen les
condicions.
2. Allò que s’ha indicat en la disposició transitòria setena serà aplicable en els
mateixos termes i condicions a aquells suboficials que, estant inclosos en la dita
disposició, hagen passat o passen a retir per insuficiència de condicions
psicofísiques produïdes en acte de servei, i se’ls concedirà l’ocupació honorífica de
tinent amb l’antiguitat de la data en què hagen passat a la situació de reserva si han
continuat en servei actiu.
3. El personal dels apartats 1 i 2 anteriors, el pas a retir dels quals per
insuficiència de condicions psicofísiques no siga en acte de servei, podrà ascendir
en les mateixes condicions que aquells, sempre que al passar a retir compte amb
vint anys de temps de serveis des de l’adquisició de la condició de militar
professional.
4. No serà procedent la concessió d’aquestes ocupacions al militar al qual, en
aplicació de l’article 24, haguera sigut concedida una ocupació amb caràcter
honorífic superior a alferes.
5. La concessió d’aquestes ocupacions s’efectuarà amb la sol·licitud prèvia
dels interessats i no tindrà cap efecte econòmic ni suposarà modificació de la pensió
que com a retirat perceba l’interessat.»
Disposició addicional primera. Termini per a la sol·licitud de l’assignació d’ocupacions
a personal afectat per la modificació de la disposició addicional deu.
El personal afectat per la modificació de la disposició addicional deu de la Llei 39/2007,
de 19 de novembre, tindrà un termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei
per a sol·licitar l’assignació de les ocupacions corresponents.
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Disposició addicional segona. Informe de processos de promoció de l’Observatori de
la Vida Militar.
L’Observatori de la Vida Militar, en l’àmbit de les funcions atribuïdes per l’article 54 de
la Llei Orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels membres de les Forces
Armades, arreplegarà en el seu informe anual els resultats de l’aplicació efectiva de
l’article 62 de la Llei 39/2007, de 9 de novembre, de la carrera militar, de manera que es
valore l’eficàcia dels processos de promoció interna.
Disposició transitòria única.
Durant el curs acadèmic 2015-2016, serà aplicable el que disposa l’apartat tres de la
present llei, que modifica l’apartat 2 de l’article 56 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
Disposició final primera. Modificació de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria.
La Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria, es modifica en els termes següents:
U.

L’article 4 queda redactat com segueix:
«Article 4. Adquisició de la condició de militar de tropa i marineria.
La condició de militar de tropa i marineria s’adquireix en obtindre l’ocupació de
soldat o mariner concedida pel cap d’estat major de l’exèrcit corresponent, una
vegada superat el període de formació establit en la convocatòria de proves
selectives per a l’accés a aquesta condició i firmat el compromís inicial que
s’estableix en l’article 7, i en virtut del qual quedarà inclòs en el règim de la Seguretat
Social que corresponga.»

Dos.

L’apartat 1 de l’article 7 queda redactat com segueix:

«1. El compromís inicial serà subscrit de manera immediata i voluntària per
aquells aspirants a militar de tropa i marineria que hagen superat el període de
formació establit en la convocatòria de proves selectives per a l’accés a aquesta
condició. En aquest compromís inicial s’especificaran en tot cas la seua duració i la
destinació, així com altres circumstàncies relacionades amb la trajectòria
professional del soldat i mariner, que en tot cas formaran part de la informació
general facilitada a aquests abans d’iniciar-se com a alumnes del centre militar de
formació.»
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el «Boletín Oficial del
Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen aquesta llei i que
la facen complir.
Madrid, 14 d’octubre de 2015.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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