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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
5296 Reial decret 383/2011, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament de 

reservistes de les Forces Armades.

La Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la defensa nacional, estableix que la 
incorporació addicional de ciutadans a la Defensa ha de recolzar en el principi de contribució 
gradual i proporcionada a la situació d’amenaça que sigui necessari afrontar, ja que 
aconseguir una resposta adequada davant de situacions de crisi o conflictes armats pot 
requerir l’aportació de tota classe de recursos.

La Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les Forces Armades, derogada, 
ja consignava l’aportació de recursos humans per a la Defensa, en definir els reservistes 
com els espanyols que podrien ser cridats a incorporar-se a les Forces Armades per 
satisfer les necessitats de la defensa nacional, i classificava els reservistes en temporals, 
voluntaris i obligatoris.

Posteriorment, la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria, va crear la figura del 
reservista d’especial disponibilitat, a la qual podrien accedir els militars de tropa i marineria 
quan finalitzin els seus compromisos de llarga durada, i establia les condicions per a la 
seva incorporació, quan se’ls requereixi, a les Forces Armades.

Finalment, la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, concreta que el 
conjunt de reservistes susceptibles d’incorporar-se a les Forces Armades en situacions de 
crisi queda definit pels reservistes voluntaris, els reservistes d’especial disponibilitat i els 
reservistes obligatoris, i adquireixen una gran rellevància els primers. En aquest sentit 
representa una fita més en la implantació del model de reservista voluntari ja que, al llarg 
de l’articulat, proporciona un impuls nou al desenvolupament d’aquesta figura. A més, 
preveu la desaparició dels reservistes temporals i fa extensiva als militars de complement 
procedents de la Llei 17/1999, de 18 de maig, la possibilitat d’adquirir la condició de 
reservista.

D’altra banda, per als militars de complement i de tropa i marineria que finalitzin o 
resolguin els seus compromisos, i amb això la seva relació professional amb les Forces 
Armades, i per als militars de carrera que renunciïn a la condició militar, s’obre una nova 
possibilitat de continuar vinculats a les Forces Armades mitjançant l’adquisició de la 
condició de reservista voluntari, amb unes àrees de treball i comeses concordes amb la 
seva condició militar anterior.

En situacions de crisi en què les necessitats de la defensa nacional no puguin ser 
ateses pels efectius de militars professionals, seran els reservistes voluntaris i els d’especial 
disponibilitat els primers a incorporar-se a les Forces Armades, per a la qual cosa, amb 
caràcter excepcional, el Consell de Ministres ha d’adoptar les mesures que consideri 
oportú. Si l’evolució de la situació fa preveure que aquestes necessitats no es veuran 
satisfetes amb les incorporacions ni amb els efectius que resultin de les convocatòries 
successives per accedir a la condició de reservista voluntari, s’incorporaran els reservistes 
obligatoris, per a la qual cosa el Consell de Ministres necessita l’autorització del Congrés 
dels Diputats.

Per donar resposta a les previsions de desplegament reglamentari que estableixen el 
títol VI de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, i el capítol V de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, 
en el marc de la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, amb criteris de regulació unitària 
i claredat sistemàtica, el Reglament s’estructura en cinc capítols, que tenen vocació de 
donar un tractament normatiu complet al règim dels reservistes definits per la legislació 
vigent.
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El capítol I, que conté les disposicions generals, estableix l’objecte i l’àmbit d’aplicació 
del Reglament, la definició i classificació dels reservistes; les competències, l’abast de la 
situació de disponibilitat, la definició i el marc de les associacions de reservistes així com 
el suport als ocupadors de reservistes, aspecte aquest últim especialment important per al 
bon funcionament del model de reservistes que estableix la llei.

El capítol II, dedicat al reservista voluntari, determina en set seccions la selecció i la 
seva formació; l’adquisició de la condició i compromisos que pot formalitzar; la pèrdua 
d’aquesta condició; les ocupacions i els destins, i la manera en què han d’ascendir; les 
situacions i la seva activació; el règim i les comeses; les diverses incorporacions; i, 
finalment, els drets i deures.

El capítol III regula l’adquisició, el règim, l’activació i la pèrdua de la condició del 
reservista d’especial disponibilitat.

En el capítol IV es concreten aspectes inherents a la condició de reservista obligatori, 
com ara la manera de determinar el nombre d’efectius i el tràmit administratiu que es 
requereix fins a la notificació de la condició; les causes que permeten suspendre’n la 
incorporació; l’objecció de consciència; la manera en què són activats i formats; el règim 
que els és aplicable, i el cessament en la condició militar del reservista obligatori.

El Reglament finalitza amb el capítol V, relatiu al règim jurídic que empara les actuacions 
derivades de la seva aplicació.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia de la 
ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de març de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament de reservistes de les Forces Armades.

S’aprova el Reglament de reservistes de les Forces Armades el text del qual s’insereix 
a continuació.

Disposició addicional única. Accés a la consideració de reservista voluntari honorífic dels 
espanyols procedents del servei militar obligatori.

1. Els espanyols que hagin realitzat el servei militar obligatori en qualsevol de les 
seves formes i que el dia 1 de gener de 2008 hagin superat els quaranta anys d’edat, 
poden sol·licitar la consideració de reservista voluntari honorífic.

2. El reconeixement de la consideració de reservista voluntari honorífic s’efectua 
mitjançant un document oficial acreditatiu del Ministeri de Defensa, on consta l’ocupació 
assolida.

Disposició derogatòria única. Derogacions.

Queda derogat el Reial decret 1691/2003, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’accés i règim dels reservistes voluntaris.

Disposició final primera. Modificació del Reglament general de la Seguretat Social de les 
Forces Armades, aprovat pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 2 del Reglament general de la Seguretat Social de 
les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre, que queda 
redactat en el sentit següent:

«4. Els reservistes voluntaris, durant els períodes d’activació per prestar 
serveis, s’han d’afiliar a l’Institut Social de les Forces Armades, d’ara endavant 
ISFAS.

En els períodes de formació, els aspirants i els reservistes continuen en situació 
d’alta en el règim de seguretat social al qual pertanyien, i el Ministeri de Defensa 
compensa les cotitzacions corresponents. Els que en incorporar-se no estiguin 
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donats d’alta en cap règim de seguretat social s’han d’integrar, als efectes de la 
protecció que preveu aquest Reglament, a l’Institut Social de les Forces Armades.»

Disposició final segona. Títol competencial.

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

Disposició final tercera. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Defensa per dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per al desplegament del Reglament que s’aprova.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS

REGLAMENT DE RESERVISTES DE LES FORCES ARMADES

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reglament té per objecte regular la incorporació dels reservistes a les Forces 
Armades i establir-ne el règim jurídic. És aplicable a tots els qui adquireixin la condició de 
reservista.

Article 2. Definició i classificació de reservistes.

1. Són reservistes els espanyols que, en aplicació del dret i deure constitucionals de 
defensar Espanya, poden ser cridats a incorporar-se a les Forces Armades per participar 
en les missions definides a la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la defensa 
nacional.

2. Els reservistes es classifiquen en:

a) Reservistes voluntaris: els espanyols que siguin seleccionats en la convocatòria 
corresponent, superin els períodes de formació militar bàsica i específica que es regulen 
en aquest Reglament i es vinculin de manera temporal i voluntàriament amb les Forces 
Armades, per mitjà d’un compromís de disponibilitat.

b) Reservistes d’especial disponibilitat: els militars de tropa i marineria i els militars 
de complement de la Llei 17/1999, de 18 de maig, que adquireixin aquesta condició en 
finalitzar els seus compromisos de llarga durada.

c) Reservistes obligatoris: els espanyols, amb una edat compresa entre els dinou i 
els vint-i-cinc anys, que siguin declarats com a tals pel Govern d’acord amb la llei.

Article 3. Competències en relació amb els cossos comuns de les Forces Armades.

1. Les competències que s’assignen en aquest Reglament als caps d’Estat Major de 
l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, en relació amb el personal del seu 
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àmbit de responsabilitat, corresponen al subsecretari de Defensa en relació amb el personal 
dels cossos comuns de les Forces Armades.

2. Les competències que s’assignen en aquest Reglament als comandaments o cap 
de personal de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, en relació amb el seu 
personal, corresponen al director general de Personal o al director general de Reclutament 
i Ensenyament Militar, en l’àmbit de les seves atribucions, en relació amb el dels cossos 
comuns de les Forces Armades.

Article 4. Situació de disponibilitat dels reservistes.

Els reservistes han d’estar en la situació de disponibilitat mentre no es trobin incorporats 
a la unitat, centre o organisme corresponent del Ministeri de Defensa, tant a Espanya com 
a l’estranger. En aquesta situació han d’estar en disposició d’incorporar-se al destí o plaça 
assignada en els terminis que estableix aquest Reglament, que es poden disminuir en cas 
d’acceptació expressa dels interessats en el document oficial corresponent.

Article 5. Associacions de reservistes.

1. Són les que es constitueixin, amb personal reservista, conforme a la Llei 
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

2. Les administracions públiques han de donar suport a les associacions de reservistes 
amb la finalitat de:

a) Ajudar al manteniment de les relacions entre els seus membres, les de la societat 
amb les seves Forces Armades i amb altres associacions que es constitueixin amb caràcter 
similar dins del territori nacional i d’altres països.

b) Difondre la cultura de seguretat i defensa així com organitzar conferències i cursos 
sobre història militar.

c) Promoure la renovació del jurament o promesa davant la bandera d’Espanya.
d) Col·laborar amb els organismes militars en la participació de reservistes en 

activitats de caràcter militar.

3. S’han de promoure els acords i els convenis amb les associacions de reservistes 
voluntaris i establir els procediments que regulin les relacions mútues entre el Ministeri de 
Defensa i l’organisme que ostenti la representació de la majoria de les associacions 
agrupades en una federació. Aquest organisme és el responsable de proposar al Ministeri 
de Defensa les delegacions oficials de reservistes voluntaris espanyols davant els diversos 
fòrums internacionals de reservistes en què participa Espanya.

Article 6. Suport als ocupadors de reservistes.

1. El Ministeri de Defensa ha de promoure l’establiment de convenis de col·laboració 
amb representants dels ocupadors de reservistes, privats i públics, agents socials i altres 
organismes competents de les administracions públiques. A aquest efecte, amb la 
col·laboració del Ministeri de Defensa, es pot promoure la participació de representants 
dels ocupadors dels reservistes, dels mateixos reservistes, del Ministeri de Defensa i dels 
organismes oficials i particulars que es considerin oportuns per establir els suports 
necessaris.

2. El Ministeri de Defensa ha de difondre la informació necessària perquè tant els 
reservistes voluntaris com els seus ocupadors coneguin els seus drets i les seves 
obligacions en les situacions de disponibilitat i activat.
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CAPÍTOL II

Reservistes voluntaris

Secció 1a Selecció i formació

Article 7. Provisió anual de places.

1. Tot espanyol pot optar a les places de reservista voluntari que s’ofereixin en els 
processos de selecció que es convoquin, sempre que acrediti que compleix les condicions 
que determina aquest Reglament.

2. El Consell de Ministres, quan aprovi la provisió anual de places de les Forces 
Armades, ha de determinar el nombre màxim de reservistes voluntaris a què es pot arribar 
cada any o, si no, el nombre de places a oferir.

3. El ministre de Defensa ha de determinar la distribució de les places per a l’Exèrcit 
de Terra, l’Armada, l’Exèrcit de l’Aire i els cossos comuns de les Forces Armades que 
s’estableixin a la convocatòria corresponent.

Article 8. Processos de selecció.

1. El subsecretari de Defensa aprova les convocatòries per accedir a la condició de 
reservista voluntari.

2. Els processos de selecció per accedir a la condició de reservista voluntari es 
regeixen pel que preveu aquest Reglament i, amb caràcter supletori, pel que estableix el 
Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació a les Forces 
Armades, aprovat pel Reial decret 35/2010, de 15 de gener.

3. Les proves s’han d’efectuar de manera individualitzada amb paràmetres i criteris 
de selecció objectius i s’han de tenir en compte els principis constitucionals d’igualtat, mèrit 
i capacitat, així com els altres principis rectors per accedir a l’ocupació pública, i s’ha de 
valorar la formació i l’experiència acreditades en relació amb l’àrea de treball i la comesa 
que han de dur a terme.

Article 9. Condicions generals per a l’ingrés.

Per optar a l’adquisició de la condició de reservista voluntari, els aspirants han de 
complir les condicions generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir complerts divuit anys i no arribar a una edat màxima de 58 anys per a les 

categories d’oficial i suboficial, i de 55 anys per a la categoria de tropa i marineria.
c) No tenir antecedents penals.
d) No estar processat o imputat en cap procediment judicial per delicte dolós.
e) No estar privat dels drets civils.
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de 

les administracions públiques, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exercici de la 
funció pública.

g) Tenir l’aptitud psicofísica necessària, que s’ha de verificar mitjançant les proves 
que es determinin a la convocatòria, de conformitat amb la normativa vigent sobre aptitud 
psicofísica del personal de les Forces Armades, i no haver estat qualificat de «no apte amb 
caràcter permanent» en les convocatòries que puguin haver tingut lloc l’any anterior.

h) No haver resolt el seu compromís com a reservista voluntari amb anterioritat, per 
alguna de les causes reflectides a l’article 21.2, paràgrafs c), d), f), g), i) i j), d’aquest 
Reglament.

i) No haver-li estat denegada l’ampliació de compromís com a reservista voluntari.
j) No tenir la condició de militar professional, guàrdia civil o personal estatutari del 

Centre Nacional d’Intel·ligència.
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k) No haver finalitzat la seva relació de serveis professionals amb les Forces Armades 
per aplicació del que disposen l’article 114, apartats 2.d), 2.e) i 3, i l’article 116.1, paràgrafs 
c) i d), de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.

l) No haver resolt el compromís com a militar de complement o com a militar de tropa 
i marineria per aplicació de l’article 118, apartats 1.f), 1.g), 1.h) i 1.i), de la Llei 39/2007, de 
19 de novembre, i de l’article 10, apartats 2.g), 2.h), 2.i) i 2.j), de la Llei 8/2006, de 24 
d’abril, de tropa i marineria.

m) En el cas d’haver estat militar de complement, no tenir denegada la renovació 
del compromís o la subscripció del compromís de llarga durada que s’estableixen a 
l’article 77.2 i a la disposició transitòria cinquena.3, respectivament, de la Llei 39/2007, 
de 19 de novembre.

n) En el cas d’haver estat militar de tropa i marineria, no tenir denegada la renovació 
de compromís o la subscripció del compromís de llarga durada que s’estableixen en els 
articles 8 i 9, respectivament, de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria.

ñ) Acreditar les altres condicions que es determinin a les convocatòries 
corresponents.

Article 10. Titulacions del sistema educatiu general.

1. Per accedir a les places de la categoria d’oficial s’ha d’acreditar alguna de les 
titulacions següents:

a) Tenir aprovats els estudis de primer cicle d’educació universitària, o els estudis 
complets de tres cursos de les facultats o escoles tècniques superiors.

b) Haver superat els estudis corresponents al cicle de grau o tenir el títol de graduat 
o graduada, amb la denominació que consti en el Registre d’universitats, centres i títols 
que regula el Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre.

c) Tenir els mateixos títols que s’exigeixen per accedir a la condició de militar de 
carrera dels cossos d’enginyers o d’intendència de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire, i dels cossos comuns de les Forces Armades.

2. Per accedir a les places de la categoria de suboficial s’ha d’acreditar algun dels 
nivells educatius següents:

a) Tenir el títol de batxiller, establert per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, o títol equivalent.

b) Haver superat la prova d’accés a la universitat que preveu la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig.

c) Tenir els títols de formació professional de tècnic especialista, tècnic superior o 
equivalent a efectes acadèmics.

d) Tenir alguna de les acreditacions acadèmiques declarades equivalents als efectes 
d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional.

3. Per accedir a les places de la categoria de tropa i marineria es valora tenir el títol 
de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent als efectes acadèmics.

4. Si s’escau, els estudis obtinguts conforme a sistemes educatius estrangers han 
d’estar homologats als títols espanyols corresponents segons la legislació vigent.

Article 11. Nomenament dels aspirants seleccionats.

Els òrgans de selecció han d’establir la relació d’aspirants proposats per realitzar els 
períodes de formació militar corresponents i assignar-los l’àrea de treball i la comesa que 
han de desenvolupar a la plaça obtinguda. Aquesta relació l’ha d’aprovar el subsecretari 
de Defensa.
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Article 12. Formació d’aspirants per adquirir la condició de reservista voluntari.

1. La formació militar dels aspirants té com a finalitat capacitar-los militarment per 
exercir les funcions que corresponguin a l’àrea de treball i comesa, a la plaça obtinguda 
d’acord amb la convocatòria.

2. Els aspirants a reservista voluntari, durant la formació militar, tenen la mateixa 
consideració que els alumnes per accedir a militar de tropa i marineria, ostenten la condició 
militar, han de complir les regles de comportament del militar, estan subjectes a les lleis 
penals i disciplinàries militars i reben les compensacions econòmiques que estableix el 
Reglament de retribucions del personal de les Forces Armades.

3. La formació militar dels aspirants consta de dos períodes. El primer, o de 
formació militar bàsica, a realitzar en un centre de formació; i el segon, o de formació 
militar específica, que s’ha d’acomplir a la unitat, centre o organisme del Ministeri de 
Defensa a què correspongui la plaça assignada. El centre de formació al qual fa 
referència aquest apartat, i aquest Reglament, pot ser qualsevol dels centres docents 
militars de formació, o centres de formació dels militars de tropa i marineria que preveu 
l’article 50 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre. Els períodes de formació militar 
bàsica i específica poden ser complementats per fases no presencials, tant de manera 
convencional com mitjançant l’ús de noves tecnologies interactives.

4. La formació militar bàsica té una durada màxima de trenta dies. D’aquest període 
en poden quedar eximits parcialment, de les matèries que correspongui, els aspirants que 
acreditin que han rebut formació militar en els cinc anys anteriors a l’inici.

5. Els centres de formació han d’impartir tres mòduls diferents de formació militar 
bàsica corresponents a les categories d’oficial, de suboficial i de tropa i marineria. En cas 
de tenir coneixements militars adquirits amb anterioritat a les Forces Armades, i en funció 
del nivell, el contingut de cada un d’aquests mòduls es pot dividir en dues parts 
diferenciades.

6. La durada de la formació militar específica depèn del grau d’adequació de la 
professió civil de l’aspirant a la plaça obtinguda i no pot excedir els trenta dies.

7. Per als aspirants a enquadrar-se en els cossos comuns de les Forces Armades, 
aquesta durada es pot reduir al mínim imprescindible per conèixer la unitat, centre o 
organisme al qual correspongui la plaça assignada.

8. La reducció dels períodes de formació militar, bàsica i específica és competència 
del cap del comandament d’Ensinistrament i Doctrina de l’Exèrcit de Terra, del cap de 
personal de l’Armada o del cap del comandament de personal de l’Exèrcit de l’Aire, i ha 
d’anar precedida de la sol·licitud documentada corresponent per part de l’interessat davant 
les autoritats esmentades, a través de la subdelegació de Defensa de la seva província de 
residència. La sol·licitud de reducció l’ha de fer l’interessat, almenys, trenta dies abans de 
la data de començament del període de formació militar bàsica.

9. En completar la formació militar bàsica i com a requisit previ i indispensable per 
adquirir, al seu moment, la condició de reservista voluntari, els aspirants han de prestar 
jurament o promesa davant la bandera en la forma que estableix la llei, si no ho han fet 
anteriorment.

10. Una vegada finalitzada la formació militar s’ha d’avaluar l’aspirant amb la finalitat 
d’ordenar-lo.

Article 13. Formació continuada de reservistes voluntaris.

1. Els reservistes voluntaris són activats d’acord amb els plans anuals d’activació a 
què es refereix l’article 34, per mantenir i actualitzar els seus coneixements per mitjà de 
programes de formació continuada aprovats pel subsecretari de Defensa, a proposta dels 
comandaments o cap de personal.

2. La primera activació, que és per a formació continuada del reservista voluntari, té 
com a finalitat reforçar els coneixements adquirits en la formació militar bàsica realitzada 
per adquirir aquesta condició. L’activació, amb una durada màxima de trenta dies, s’ha de 
fer al centre de formació que correspongui.
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3. Els programes de formació continuada de reservistes voluntaris han de preveure 
exercicis d’instrucció i ensinistrament, cursos i seminaris de perfeccionament, i pràctiques 
d’adaptació a la plaça assignada. També han de tenir aquest caràcter els congressos i 
seminaris que celebrin els organismes nacionals i internacionals als quals assisteixin 
oficialment per la seva condició de reservistes voluntaris.

4. Els programes de formació continuada també poden incloure activitats formatives 
que no impliquin necessàriament activacions o fases no presencials, per a la qual cosa 
s’han d’aprofitar els portals de formació virtual ja existents en l’àmbit de les Forces Armades, 
o qualsevol altre que es pugui utilitzar a l’efecte. La realització d’aquestes activitats 
formatives no genera el dret a percebre la indemnització que estableix l’article 37.

Article 14. Formació de reservistes voluntaris en situacions de crisi.

En situacions de crisi, a les quals es refereix l’article 123.1 de la Llei 39/2007, de 19 de 
novembre, a més dels períodes de formació continuada que estableix l’article anterior, els 
reservistes voluntaris han de realitzar una formació específica per adaptar-se a la plaça a 
la qual s’han d’incorporar.

Article 15. Protecció de la maternitat durant la formació.

1. Si per motius derivats de la seva situació d’embaràs, part o postpart, la proposada 
com a aspirant seleccionada no es pot presentar al centre de formació, té dret a la reserva 
de plaça, només una vegada, per iniciar els períodes de formació militar bàsica i específica 
a la primera oportunitat que es produeixi una vegada cessi la causa que ho va impedir.

2. Durant els períodes de formació militar bàsica i específica i durant l’activació per a 
formació continuada, les dones aspirants a reservistes voluntàries i les dones reservistes 
voluntàries respectivament, en situació d’embaràs, part o postpart, tenen dret a:

a) No ser baixa en el centre de formació o a la unitat, centre o organisme del Ministeri 
de Defensa corresponent ni per insuficiència de condicions psicofísiques ni pel fet de no 
superar dins els terminis establerts les proves previstes en els plans d’estudi.

b) Poder fixar la residència fora del centre de formació o unitat, centre o organisme 
del Ministeri de Defensa.

c) Si per raó d’embaràs, part o postpart, l’aspirant a obtenir la condició de reservista 
voluntària, o la dona reservista voluntària, es veu obligada a repetir algun període de 
formació o activació per a formació continuada, respectivament, queda exempta de tornar 
a cursar els mòduls, matèries o assignatures ja superats, excepte si són proves mèdiques 
o físiques, la valoració de les quals sigui determinant en el període de formació o activació 
corresponent, o si en el pla d’estudis es determina l’assistència obligatòria a alguna 
d’aquestes.

3. Per poder acollir-se als drets esmentats en els apartats anteriors, la interessada ha 
d’acreditar amb antelació a la data d’incorporació davant la subdelegació de Defensa de la 
qual depengui, o el cap de la unitat, centre o organisme del Ministeri de Defensa, si està 
en situació d’activada per a formació continuada, mitjançant la certificació mèdica oficial 
oportuna, la limitació per realitzar els períodes de formació militar bàsica i específica i la 
formació continuada, segons correspongui.

Secció 2a Adquisició de la condició i compromisos

Article 16. Adquisició de la condició de reservista voluntari.

1. La condició de reservista voluntari s’adquireix, després de superar la formació 
militar i signar el compromís inicial, mitjançant resolució dels caps d’Estat Major de l’Exèrcit 
de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire.

2. Les resolucions per les quals s’adquireix la condició de reservista voluntari es 
publiquen en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa», amb indicació de la subdelegació 
de Defensa de la qual passa a dependre cada un.
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3. La relació que estableixen els reservistes voluntaris amb la signatura del 
compromís inicial té caràcter temporal i voluntari i es regeix exclusivament pel que 
estableixen la Llei 39/2007, de 19 de novembre, aquest Reglament i les disposicions que 
el despleguin.

Article 17. Accés a la condició de reservista voluntari dels militars professionals.

1. Els militars de complement i els militars de tropa i marineria que hagin finalitzat o 
resolt el seu compromís amb les Forces Armades, així com els militars de carrera que 
hagin renunciat a la condició militar, poden sol·licitar l’accés a la condició de reservista 
voluntari mitjançant instància adreçada als caps d’Estat Major, acompanyada del 
corresponent document de sol·licitud de compromís inicial signat pel sol·licitant.

2. Aquesta possibilitat d’accedir a la condició de reservista voluntari la poden exercir 
els qui finalitzin els serveis amb les Forces Armades, ho sol·licitin dins els cinc anys 
següents a la data de baixa i compleixin les condicions generals de l’article 9, llevat del que 
disposen els paràgrafs g) i ñ) del mateix article. En acabar aquest termini, per accedir a la 
condició de reservista voluntari han de participar en els processos de selecció de les 
convocatòries corresponents, i perden totes les prerrogatives que puguin tenir per haver 
prestat servei a les Forces Armades.

3. Després de superar el reconeixement de l’aptitud psicofísica, que s’ha de portar 
a efecte d’acord amb la normativa vigent sobre aptitud psicofísica del personal de les 
Forces Armades a la unitat, centre o organisme que designin els comandaments o cap 
de personal, i prèvia aprovació de la sol·licitud, adquireixen la condició de reservista 
voluntari mitjançant la publicació de la resolució corresponent en el «Butlletí Oficial del 
Ministeri de Defensa».

4. En adquirir la condició de reservista voluntari s’enquadren en l’exèrcit de 
procedència, a l’àrea de treball i comesa corresponents al cos i a l’especialitat fonamental 
de la qual procedeixen, i mantenen l’ocupació com a reservista voluntari, l’antiguitat i el 
destí, quan sigui possible, a l’última unitat, centre o organisme en què van prestar els 
serveis. Els són aplicables els programes anuals de formació continuada per a reservista 
voluntari a partir de l’any següent al de l’adquisició d’aquesta condició.

5. Quan aquest personal, en sol·licitar l’ingrés com a reservista voluntari, opti a una 
plaça de categoria superior a la que tenia, perquè acredita la titulació exigida, ha d’acudir 
a les convocatòries d’accés a les places d’aquesta categoria que s’anunciïn en el seu 
exèrcit i seguir el mateix procés que els altres aspirants, tant en la selecció com en la 
formació militar.

6. Els militars que estiguin a punt de finalitzar la seva vinculació de serveis 
professionals amb les Forces Armades i, en acabar, vulguin adquirir la condició de reservista 
voluntari, ho han de sol·licitar a través del cap de la seva unitat, centre o organisme, 
mitjançant instància adreçada al cap d’Estat Major respectiu, acompanyada del corresponent 
document de sol·licitud de compromís inicial signat pel sol·licitant.

Article 18. Compromís inicial.

1. El compromís inicial dels reservistes voluntaris té una durada de tres anys, a 
comptar de la data de publicació de la resolució d’adquisició de la condició de reservista 
voluntari. En el document de sol·licitud de compromís inicial, els reservistes voluntaris 
poden manifestar disponibilitat per ser incorporats en els termes que preveuen l’article 126 
de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, i l’article 20 d’aquest Reglament.

2. Amb tot, el compromís inicial pot ser d’un any en les convocatòries que s’efectuïn 
per satisfer les necessitats de les Forces Armades, quan en situacions de crisi el Consell 
de Ministres decreti la incorporació de reservistes voluntaris.

Article 19. Ampliació del compromís.

1. Els reservistes voluntaris poden signar nous compromisos, per períodes de tres 
anys, sempre que no s’excedeixi l’edat màxima de seixanta-un anys per a oficials i 
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suboficials i cinquanta-vuit anys per a tropa i marineria. L’últim compromís ha de tenir una 
durada ajustada a aquests límits d’edat.

2. Quatre mesos abans que finalitzi el compromís en vigor, les subdelegacions de 
Defensa han d’informar els reservistes voluntaris de la finalització del compromís, i els han 
de trametre el corresponent document de sol·licitud d’ampliació per emplenar i lliurar, en 
què, si ho desitgen, poden tornar a manifestar la disponibilitat per ser incorporats en els 
termes que preveuen l’article 126 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, i l’article 20 
d’aquest Reglament.

3. Tres mesos abans que finalitzi el compromís, els reservistes voluntaris han de 
presentar la sol·licitud d’ampliació a la subdelegació de Defensa de la qual depenguin o, 
en cas que estiguin en situació d’activat, a través del cap d’unitat, centre o organisme en 
què prestin servei, amb comunicació expressa a la subdelegació de Defensa respectiva, i 
la documentació ha de tenir entrada en els comandaments o a la direcció de personal, amb 
almenys un mes d’antelació a la data de fi del compromís.

4. La concessió de l’ampliació de compromís requereix superar el reconeixement 
mèdic preceptiu, en què són aplicables els quadres de condicions psicofísiques del 
Reglament vigent per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces 
Armades. Així mateix, és preceptiva la signatura del document de sol·licitud d’ampliació pel 
reservista voluntari, i els informes favorables del cap de la unitat de destí i del subdelegat 
de Defensa del qual depengui.

5. La concessió de la segona ampliació de compromís, i successives, a més del que 
estableix l’apartat anterior, requereix haver estat activat, almenys, una vegada en els últims 
tres anys i tres vegades en els últims sis, tant per participar en programes de formació 
continuada com per prestar servei en unitats, centres i organismes del Ministeri de 
Defensa.

6. La concessió dels nous compromisos correspon als comandaments o cap de 
personal.

7. Les ampliacions de compromís es fan efectives mitjançant la publicació en el 
«Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa» de les resolucions de concessió corresponents 
assenyalades a l’apartat anterior.

8. En cas que el reservista voluntari decideixi no ampliar el compromís, o no lliuri en 
els terminis establerts, degudament emplenat, el document d’ampliació, les subdelegacions 
de Defensa n’han d’informar els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de 
l’Exèrcit de l’Aire, a fi que aquests emetin, perquè es publiqui en el «Butlletí Oficial del 
Ministeri de Defensa», la resolució de finalització de compromís.

Article 20. Manifestacions de voluntarietat.

En signar el compromís inicial o en sol·licitar nous compromisos, els interessats poden 
manifestar la seva voluntarietat per:

a) Ser incorporats a missions, una operació o col·laboració determinada de les Forces 
Armades, tant en territori nacional com a l’estranger.

b) Incorporar-se a unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa que 
actuïn en col·laboració amb les institucions de l’Estat i les administracions públiques 
per preservar la seguretat i el benestar dels ciutadans, amb períodes de preavís de no 
més de cinc dies.

c) Incorporar-se a qualsevol plaça relacionada amb la seva àrea de treball i comesa, 
diferent de la inicialment assignada.

Secció 3a Pèrdua de la condició

Article 21. Finalització i resolució del compromís.

1. Els compromisos dels reservistes voluntaris finalitzen en la data de venciment.
2. El compromís del reservista voluntari es resol, d’ofici o a sol·licitud de l’interessat, 

quan tingui lloc alguna de les circumstàncies següents:
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a) Pèrdua de la nacionalitat espanyola.
b) Condemna per delicte dolós o imposició de pena incompatible amb la incorporació 

per prestar servei en una unitat, centre o organisme del Ministeri de Defensa.
c) Haver estat sancionat amb falta greu o per sanció disciplinària extraordinària.
d) Insuficiència de condicions psicofísiques conforme amb la normativa vigent sobre 

aptitud psicofísica del personal de les Forces Armades.
e) Adquisició de la condició de militar professional, guàrdia civil o personal estatutari 

del Centre Nacional d’Intel·ligència.
f) En ser activat, haver sol·licitat i tenir concedida la suspensió de la incorporació 

dues vegades consecutives o tres d’alternes durant els últims sis anys. A aquests efectes, 
no es comptabilitza la suspensió acordada per les causes que preveu l’article 42.3.

g) No incorporar-se en la data i lloc designat, llevat que s’acrediti l’existència d’una 
causa justificada documentalment, que ha de ser valorada pel comandament o cap de 
personal corresponent.

h) Petició expressa. En cas que estigui prevista la incorporació, ha de presentar la 
sol·licitud, com a mínim, amb quinze dies d’antelació.

i) Incompliment, en contra del que hagi declarat l’interessat, de les condicions per 
prendre part en la convocatòria d’accés a la condició de reservista voluntari.

j) Incompliment de la normativa general i particular establerta per als reservistes 
voluntaris.

Article 22. Pèrdua de la condició de reservista voluntari.

1. Els reservistes voluntaris perden la condició per la finalització del compromís, 
llevat que se n’hagi signat un de nou, o per la seva resolució per les circumstàncies 
exposades a l’article 21.2.

2. Correspon als caps d’Estat Major, en l’àmbit respectiu, la competència per acordar 
la pèrdua de la condició de reservista voluntari.

3. La pèrdua de la condició de reservista voluntari es fa efectiva mitjançant la 
publicació en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa» de la resolució corresponent.

Article 23. Recuperació de la condició de reservista voluntari.

1. Els qui hagin perdut la condició de reservista voluntari, perquè han finalitzat els 
seus compromisos, i posteriorment la vulguin recuperar, ho han de sol·licitar mitjançant 
instància adreçada als caps d’Estat Major dels exèrcits a què van pertànyer, durant els tres 
anys següents a la data de finalització del compromís. Els sol·licitants han de complir les 
condicions que estableix l’article 9, llevat del que disposen els paràgrafs g) i ñ) del mateix 
article.

2. Les sol·licituds s’han de fer sempre per reingressar a l’exèrcit o cos comú de les 
Forces Armades en què s’enquadraven anteriorment i s’han de cursar a través de la 
subdelegació de Defensa de la província de residència.

3. Els qui reingressin recuperaran l’ocupació com a reservista voluntari i, si s’escau, 
el seu últim destí, i se’ls ha d’ordenar amb la nova antiguitat que resulti en deduir de 
l’anterior el període d’absència.

4. Les resolucions dictades es publiquen en el «Butlletí Oficial del Ministeri de 
Defensa».

Secció 4a Ocupacions, destins i ascensos

Article 24. Ocupacions.

Els reservistes voluntaris tenen inicialment les ocupacions d’alferes (RV) o alferes de 
fragata (RV), sergent (RV) i soldat (RV) o mariner (RV), segons la categoria a la qual hagin 
accedit en la convocatòria corresponent. Posteriorment, poden arribar a les ocupacions 
següents:

a) Oficials: tinent (RV)/alferes de navili (RV) i capità (RV)/tinent de navili (RV).
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b) Suboficials: sergent primer (RV) i brigada (RV).
c) Tropa i marineria: caporal (RV) i caporal primer (RV).

Article 25. Enquadrament i destins.

1. Els reservistes voluntaris s’han d’enquadrar en un exèrcit o cos comú de les 
Forces Armades i s’han d’incorporar als destins que tinguin assignats en funció de la 
convocatòria en què hagin estat seleccionats, si bé poden manifestar disponibilitat per a 
qualsevol altra plaça relacionada amb la seva àrea de treball, segons el que estableix 
l’article 20.

2. Els reservistes voluntaris que exerceixin una professió d’aplicació específica a les 
Forces Armades poden ser destinats a places diferents de les inicialment previstes i que 
concordin amb la seva formació, mitjançant resolució dels comandaments o cap de 
personal. En aquest cas el reservista voluntari ha de ser informat amb una antelació mínima 
d’un mes per la subdelegació de Defensa de la qual depengui.

3. En el moment de subscriure nous compromisos, el reservista voluntari pot optar 
per continuar en la plaça que tenia prèviament assignada o sol·licitar-ne una altra de les 
ofertes en les convocatòries anteriors. La sol·licitud de nou destí s’ha de cursar mitjançant 
instància adreçada, a través de les subdelegacions de Defensa, al comandament o cap de 
personal, que l’han de resoldre. La concessió del nou destí s’ha d’incloure en la resolució 
d’ampliació del compromís.

4. En modificar la província de residència, el reservista voluntari pot sol·licitar el canvi 
de destí mitjançant el mateix procediment assenyalat a l’apartat anterior. Una vegada 
concedit, s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa».

Article 26. Condicions per a l’ascens.

Perquè es produeixi l’ascens han de concórrer les condicions següents:

a) Haver estat sis anys en l’ocupació anterior i acreditar un mínim de seixanta dies 
d’activació per prestar servei en unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa o 
per participar en programes de formació continuada.

b) Haver rebut l’informe amb caràcter favorable del cap de la unitat, centre o organisme 
del Ministeri de Defensa on hagi estat activat i del subdelegat de Defensa del qual 
depengui.

c) Haver acceptat i realitzat totes les activacions per seguir els programes de formació 
continuada per a les quals va ser requerit, durant els anys de permanència necessaris per 
a l’ascens. No es tenen en consideració les no realitzades per les causes de suspensió 
d’incorporació que preveu aquest Reglament.

d) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol 
de les administracions públiques, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exercici de 
la funció pública.

e) Haver estat declarat «apte» en l’avaluació preceptiva per a l’ascens.

Article 27. Avaluacions per a l’ascens.

1. L’interessat, una vegada que tingui complertes les condicions temporals que 
figuren a l’article anterior, pot sol·licitar l’ascens a l’ocupació superior als comandaments o 
cap de personal, segons correspongui.

2. Els organismes de gestió de personal corresponents han de requerir la informació 
necessària per acreditar que el sol·licitant compleix totes les condicions establertes, així 
com les certificacions a què es refereix la Llei orgànica de règim disciplinari de les Forces 
Armades.

3. Verificades les condicions per a l’ascens, la segona quinzena del mes de gener de 
cada any s’han de publicar els ascensos corresponents a les sol·licituds dels reservistes 
voluntaris que hagin estat declarats «apte», rebudes entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de l’any anterior.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 70  Dimecres 23 de març de 2011  Secc. I. Pàg. 13

4. L’ordenació en els ascensos s’ha de fer en funció de la data en què els interessats 
hagin complert les condicions temporals que s’exigeixen en cada ocupació.

5. Si un reservista voluntari, en sol·licitar l’ascens, no compleix les condicions a què 
fan referència els paràgrafs b) i c) de l’article anterior, no pot ascendir aquesta vegada, i si 
es repeteixen aquestes mateixes circumstàncies en una segona ocasió, ha de ser declarat 
no apte per a l’ascens amb caràcter definitiu.

6. A més de constatar que reuneixen les condicions fixades per a l’ascens que es 
determinen en aquest Reglament, en cada avaluació s’han d’analitzar les circumstàncies 
dels interessats reflectides en la documentació següent:

a) L’historial militar.
b) La informació complementària aportada per l’interessat, a iniciativa pròpia, sobre 

la seva actuació professional i que, sent d’interès, pugui no estar reflectida en el seu 
historial militar.

c) Informes favorables del cap de la unitat, centre o organisme del Ministeri de 
Defensa on hagin estat activats i del subdelegat de Defensa del qual depenguin.

Article 28. Concessió dels ascensos.

1. Ascensos a les diferents ocupacions:

a) Els ascensos a les ocupacions que s’especifiquen a l’article 24 es concedeixen per 
resolució del comandament o cap de personal corresponent, segons l’ordenació que 
defineix l’article 27.4.

b) Els qui hagin arribat a alguna ocupació equivalent a les especificades a l’article 24, 
perquè havien prestat servei anteriorment a les Forces Armades, la poden mantenir com a 
reservista voluntari dins de la seva categoria, prèvia sol·licitud a través de la subdelegació 
de Defensa, al comandament o cap de personal, segons correspongui.

c) Si l’ocupació assolida amb anterioritat és superior a les esmentades a l’article 24, 
per poder mantenir-la ho ha de sol·licitar mitjançant instància adreçada als caps d’Estat 
Major.

2. La data d’antiguitat en l’ocupació obtinguda és l’1 de gener de l’any corresponent 
i produeix efectes administratius a partir d’aquesta data. Els ascensos es fan públics en el 
«Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa».

Article 29.  Títols honorífics i distincions.

1. En cessar en la condició de reservista voluntari, sempre que no sigui per les causes 
que assenyala l’article 21.2, excepte la del paràgraf d), rep el títol de reservista honorífic, 
on ha de constar l’ocupació.

2. Els qui rebin aquests títols mantindran una vinculació especial amb les Forces 
Armades, mitjançant la seva adscripció amb caràcter honorífic a la unitat, centre o 
organisme que elegeixin entre aquells en què hagin prestat serveis, prèvia conformitat dels 
comandaments o cap de personal, i poden assistir als actes i cerimònies militars pròpies 
d’aquell, vestint l’uniforme que correspongui.

3. Els títols els expedeixen els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i 
de l’Exèrcit de l’Aire, en l’àmbit respectiu.

4. S’ha de substituir la targeta d’identificació militar per a personal reservista per una 
altra en la qual ha de constar que es tracta d’un reservista honorífic, així com l’ocupació 
assolida.

Article 30. Historial militar.

1. Les vicissituds professionals dels reservistes voluntaris han de quedar reflectides 
en el seu historial militar individual, d’ús confidencial, que consta dels documents 
següents:

a) Full de serveis.
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b) Expedient acadèmic.
c) Expedient d’aptitud psicofísica.
d) Col·lecció d’informes personals.

2. Durant els cinc anys posteriors a la publicació de la pèrdua de la condició de 
reservista voluntari en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa», tots els historials, 
conservats en suport informàtic, excepte els documents originals que per les seves 
característiques també ho hagin de ser en paper, han d’estar sota custòdia i gestió de les 
subdelegacions de Defensa de les quals depenguin els reservistes voluntaris. Transcorregut 
aquest període de temps, l’historial militar ha de quedar reduït al full de serveis, que s’ha 
de remetre als arxius corresponents, i s’ha de destruir la resta dels documents, prèvia 
comunicació a l’interessat.

3. Els reservistes voluntaris poden sol·licitar al comandament d’Ensinistrament i 
Doctrina de l’Exèrcit de Terra, a la Prefectura de Personal de l’Armada i al comandament 
de Personal de l’Exèrcit de l’Aire, en els àmbits respectius, a través de les subdelegacions 
de Defensa, en els termes i les condicions que estableix la normativa vigent sobre 
elaboració, custòdia i utilització dels expedients acadèmics, que s’hi anotin les dades 
relacionades amb els títols obtinguts i estudis realitzats en centres docents, civils o militars, 
nacionals o estrangers, i les publicades en els butlletins oficials de l’Estat o del Ministeri de 
Defensa.

4. Les resolucions adoptades pels directors d’Ensenyament de l’Exèrcit de Terra, de 
l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire o pel subdirector general d’Ordenació i Política d’Ensenyament 
s’han de notificar als interessats a través de les subdelegacions de Defensa de les quals 
depenguin.

Secció 5a Situacions, activació, règim i comeses

Article 31. Situació de disponibilitat.

Els reservistes voluntaris han de romandre en la situació de disponibilitat conforme al 
que estableix l’article 4. Les subdelegacions de Defensa han de contactar periòdicament 
amb els reservistes voluntaris per mantenir actualitzada la informació sobre la seva 
disponibilitat. A aquest efecte, els reservistes voluntaris han de comunicar tots els canvis 
de domicili, en el termini d’un mes a partir de la data de la realització del trasllat, per escrit 
o mitjans electrònics.

Article 32. Situació d’activat.

1. Els reservistes voluntaris passen a la situació d’activat en iniciar el procés 
d’incorporació a unitats, centres o organismes del Ministeri de Defensa per alguna de les 
causes següents:

a) Per participar en programes de formació continuada.
b) Per prestar servei en unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa, tant a 

Espanya com a l’estranger.

2. Els reservistes voluntaris que siguin activats per incorporar-se i prestar servei han 
de superar el reconeixement mèdic previ corresponent. A aquest efecte s’aplica, amb 
caràcter general, el que preveu el Reglament vigent per a la determinació de l’aptitud 
psicofísica del personal de les Forces Armades. Els reservistes voluntaris que presentin 
alguna limitació psíquica o física circumstancial no poden continuar en la situació d’activat 
mentre persisteixi la limitació.

Article 33. Cessament en la situació d’activat.

Amb caràcter general, se cessa en la situació d’activat en complir-se el temps màxim 
de permanència fixat en la resolució d’activació. Aquest cessament suposa el pas del 
reservista voluntari a la situació de disponibilitat i deixar de tenir la condició militar.
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Article 34. Activacions per participar en programes de formació continuada.

1. Aprovats els plans anuals d’activació per a la formació continuada que preveu 
aquest Reglament i publicats posteriorment en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa», 
els comandaments o cap de personal han de designar, prèvia convocatòria, els reservistes 
voluntaris que s’han d’activar per participar en les activitats de cada pla.

2. Les subdelegacions de Defensa han de notificar als reservistes voluntaris la data i 
el lloc d’incorporació, sense que entre la notificació i el moment d’incorporar-se hi pugui 
haver un termini inferior a un mes, llevat d’autorització expressa del reservista per reduir-lo, 
d’acord amb l’article 4.

3. Els reservistes voluntaris poden concórrer als cursos que es convoquin 
específicament per a ells.

4. Els reservistes voluntaris que siguin activats per a la realització d’un període de 
formació continuada poden sol·licitar la suspensió de l’activació, per les causes que 
s’estableixen a l’article 42.3, al comandament o cap de personal.

Article 35. Períodes d’activació.

Els reservistes voluntaris poden estar en la situació d’activat, com a màxim, els períodes 
de temps que s’expressen tot seguit:

a) Per participar en programes de formació continuada, trenta dies l’any.
b) Per prestar servei, el que es fixi a aquest efecte quan s’aprovi l’activació.

Article 36. Règim de personal.

En la situació d’activat, els reservistes voluntaris tenen la condició militar, han de 
complir les regles de comportament del militar i estan subjectes a les lleis penals i 
disciplinàries militars. Els és aplicable el règim de personal següent:

a) Per als de la categoria d’oficial, el dels militars professionals en la situació de 
servei actiu d’ocupació equivalent, però amb les comeses i funcions pròpies de la seva 
condició.

b) Per als de la categoria de suboficial, el dels militars professionals en la situació de 
servei actiu d’ocupació equivalent, però amb les comeses i funcions pròpies de la seva 
condició.

c) Per als de la categoria de tropa i marineria, el dels militars professionals de tropa i 
marineria en la situació de servei actiu amb una relació de serveis de caràcter temporal, 
d’ocupació equivalent, però amb les comeses i funcions pròpies de la seva condició.

d) Quan els reservistes voluntaris s’incorporin per prestar servei en unitats, centres o 
organismes del Ministeri de Defensa, en els dos primers mesos han de fer guàrdies i 
serveis com a adjunts dels titulars que es determinin, i a partir del tercer, se’ls ha de 
nomenar titulars.

Article 37. Règim econòmic.

1. Els aspirants a obtenir la condició de reservista voluntari, durant la seva estada en 
els centres de formació, o en unitats, centres i organismes del Ministeri de Defensa, per a 
la realització de la formació militar bàsica i específica, així com els reservistes voluntaris 
que siguin activats per a la realització de períodes d’instrucció i ensinistrament o assistir a 
cursos de formació i perfeccionament, han de percebre una indemnització calculada sobre 
el salari mínim interprofessional diari quantificada de la manera següent:

a) Per al personal aspirant per accedir a l’ocupació d’alferes (RV) o alferes de fragata 
(RV): tres vegades el salari esmentat.

b) Per al personal aspirant per accedir a l’ocupació de sergent (RV): dues vegades i 
mitjà el salari esmentat.
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c) Per al personal aspirant per accedir a l’ocupació de soldat (RV)/mariner (RV): el 
doble del salari esmentat.

2. El personal reservista voluntari, durant el període d’activació per prestar servei, ha 
de percebre les retribucions fixades per als militars professionals amb una ocupació 
equivalent. Per als de tropa i marineria, les retribucions són les que corresponen als militars 
professionals, d’ocupació equivalent, amb una relació de serveis de caràcter temporal i 
que no tinguin subscrit un compromís de llarga durada.

Article 38. Comeses, funcions i atribucions.

1. Quan els reservistes voluntaris siguin activats per seguir programes de formació 
continuada tindran la consideració d’alumnes, si bé poden desenvolupar comeses i 
activitats pròpies de la seva formació específica com a pràctiques d’adaptació al lloc 
assignat.

2. Quan els reservistes voluntaris siguin activats per prestar servei, se’ls podran 
assignar les comeses pròpies dels militars professionals que ocupin llocs similars als 
corresponents a l’àrea de treball i comesa del reservista voluntari. Durant el temps de 
l’activació, a més de complir les regles de comportament del militar i estar subjectes a les 
lleis penals i disciplinàries militars, poden exercir les atribucions disciplinàries que els 
correspongui en funció de l’ocupació que ostentin i del lloc orgànic ocupat.

3. Els reservistes voluntaris poden exercir funcions tècniques, logístiques, 
administratives i docents. L’assignació de funcions operatives està supeditada a 
l’experiència del reservista voluntari, cosa que decideix el cap de la unitat d’activació.

Secció 6a Incorporacions

Article 39. Incorporació per prestar servei en unitats, centres o organismes del Ministeri 
de Defensa.

1. El ministre de Defensa pot determinar la incorporació de reservistes voluntaris que 
hagin mostrat conformitat per prestar servei en unitats, centres o organismes del Ministeri 
de Defensa.

2. Així mateix, ha d’especificar la quantia d’efectius, la classe de reservistes voluntaris 
als quals afecta, el termini per portar a terme les gestions necessàries per a les incorporacions 
i el temps màxim de permanència en la situació d’activat.

3. Els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada, de l’Exèrcit de l’Aire, en 
els àmbits respectius, han de proposar al ministre de Defensa la relació de personal que 
s’ha d’incorporar, entre aquells que prèviament hagin manifestat disposició a fer-ho, i els 
períodes d’activació corresponents.

4. En activar-los, les subdelegacions de Defensa han de notificar als reservistes 
voluntaris la data i el lloc on se’ls farà el reconeixement mèdic obligatori, així com el període 
d’activació, sense que entre la notificació i la data d’incorporació hi pugui haver un termini 
inferior a un mes, llevat de manifestació expressa dels interessats per reduir-lo.

5. Superat el reconeixement mèdic, segons els quadres de condicions psicofísiques 
del Reglament vigent per a la determinació de l’aptitud del personal de les Forces Armades, 
els reservistes voluntaris s’han d’incorporar al destí prèviament assignat o a un altre que 
se’ls ofereixi, en funció de la seva àrea de treball i comesa.

6. A partir de la incorporació per prestar servei en unitats, centres o organismes 
del Ministeri de Defensa, han de rebre ensinistrament específic d’actualització de la 
seva formació militar i, quan correspongui, de preparació per a les comeses que hagin 
de dur a terme.
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Article 40. Incorporació per a actuacions en col·laboració amb les institucions de l’Estat i 
les administracions públiques, operacions i per a missions a l’estranger.

1. El ministre de Defensa, a proposta del cap d’Estat Major de la Defensa o dels caps 
d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, pot autoritzar la 
incorporació de reservistes voluntaris que hagin manifestat voluntarietat per participar en 
actuacions de les Forces Armades en col·laboració amb les institucions de l’Estat i les 
administracions públiques i per participar en missions a l’estranger de manteniment de la 
pau i la seguretat derivades d’acords internacionals subscrits per Espanya, o en aquelles 
altres operacions o col·laboracions que es determinin.

Els reservistes voluntaris incorporats a operacions i missions a l’estranger s’entenen 
inclosos en l’àmbit personal d’aplicació que estableix l’article 2 del Reial decret llei 8/2004, 
de 5 de novembre, sobre indemnitzacions als participants en operacions internacionals de 
pau i seguretat, modificat per la Llei orgànica 7/2007, de 2 de juliol.

2. Autoritzada la incorporació de l’apartat anterior, el cap d’Estat Major de la Defensa 
i els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, en el seu 
àmbit de responsabilitat, han de fixar les condicions que han de reunir els reservistes 
voluntaris que puguin ser incorporats i la durada dels períodes d’activació.

3. Atenent aquestes condicions, els caps d’Estat Major corresponents i el subsecretari 
de Defensa, pel que fa als enquadrats a les seves unitats, centres o organismes, han de 
determinar les relacions dels reservistes que s’hagin d’incorporar, entre aquells que hagin 
manifestat voluntarietat per a això i compleixin les condicions fixades.

4. Les subdelegacions de Defensa han de notificar als reservistes voluntaris que 
depenguin d’aquestes i que estiguin inclosos en la relació a què es refereix l’apartat 
anterior, la data i el lloc en què s’han d’incorporar per al reconeixement mèdic obligatori 
que han de superar i, posteriorment, la missió específica i el període de permanència en la 
situació d’activat.

5. Entre la notificació a què es refereix l’apartat anterior i la data d’incorporació no hi 
pot haver un termini inferior a un mes, llevat de manifestació expressa del reservista per 
reduir-lo.

Article 41. Incorporació de reservistes voluntaris en situacions de crisi i en emergències.

1. En les situacions de crisi a què es refereix l’article 123.1 de la Llei 39/2007, de 19 
de novembre, es poden reduir fins a quinze dies els terminis d’execució del procés 
d’incorporació dels reservistes voluntaris.

2. L’aparició d’una situació d’emergència o de qualsevol tipus de catàstrofe, que 
requereixi l’ús de reservistes voluntaris, pot determinar la reducció dels terminis previstos 
per incorporar-se, que no poden superar els cinc dies.

3. Tota unitat de les Forces Armades que hagi d’intervenir en aquestes situacions 
utilitzant reservistes voluntaris destinats a les Forces Armades n’ha de sol·licitar l’activació 
immediata i els recursos que la possibilitin al cap d’Estat Major que correspongui, en el seu 
àmbit de responsabilitat.

Article 42. Suspensió de la incorporació.

1. El reservista voluntari pot sol·licitar la suspensió de la incorporació, en qualsevol 
moment abans que es produeixi, mitjançant instància adreçada al cap d’Estat Major 
corresponent o al subsecretari de Defensa, acompanyada de tots els documents que 
consideri necessaris per acreditar la concurrència d’alguna de les causes que s’indiquen 
en aquest article.

2. Si correspon la incorporació sense que les autoritats esmentades a l’apartat 
anterior hagin dictat resolució, s’ha d’ajornar la incorporació fins al moment que recaigui 
resolució expressa. En tot cas, s’entén concedida la suspensió si, transcorregut el termini 
d’un mes des que l’escrit de sol·licitud hagi tingut entrada en el registre oficial de l’autoritat 
competent per resoldre’l, no s’hagi dictat resolució expressa. La resolució expressa que 
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s’adopti posteriorment als efectes del silenci administratiu ha de ser, en tot cas, favorable 
per a l’interessat.

3. Es pot obtenir la suspensió d’incorporació per alguna de les causes següents:

a) Perquè és necessària la concurrència del reservista voluntari al sosteniment 
familiar.

b) Per embaràs o part de la reservista voluntària, o perquè està en període de 
lactància, o gaudint del permís de maternitat corresponent o, si s’escau, de paternitat.

c) Perquè el reservista voluntari té una malaltia o limitació física o psíquica 
circumstancial.

d) Per malaltia greu del cònjuge, d’una persona lligada amb una relació anàloga de 
parella de fet, o de parents per consanguinitat, fins al segon grau i els afins en primer grau, 
així com els acollits de fet i adoptats.

e) Per raons de tipus laboral per consolidar un lloc de treball o per alteració substancial 
de les condicions del lloc de treball.

f) Per raons ineludibles de tipus acadèmic.
g) Per trasllat de residència a l’estranger.
h) Perquè està sotmès a mesura judicial o governativa que impedeix la incorporació 

normal.

4. També es pot sol·licitar la suspensió de la incorporació per una causa sobrevinguda 
posteriorment a aquella, i llavors és aplicable el que disposen els apartats anteriors d’aquest 
article, excepte l’apartat 2.

5. Els reservistes voluntaris als quals es requereixi per ser activats per participar en 
programes de formació continuada poden sol·licitar que se suspengui l’activació per les 
causes esmentades en aquest article.

6. El reservista voluntari que, una vegada citat, no es presenti per incorporar-se a les 
Forces Armades, no podrà accedir a la condició de reservista honorífic, ni optar a les 
places que s’anunciïn en convocatòries successives.

Secció 7a Drets de caràcter militar, laboral i econòmic

Article 43. Drets i deures de caràcter militar.

1. Amb caràcter general, quan els reservistes voluntaris són activats tenen el règim 
de drets i deures que preveu el capítol II, secció 5a.

2. El temps que hagin estat com a reservista voluntari es considera mèrit per accedir 
a l’ensenyament militar de formació a les Forces Armades, així com en els sistemes de 
selecció respecte dels cossos, escales, places de funcionari i activitats de caràcter laboral 
de les administracions públiques, en tots els supòsits en què les seves funcions tinguin 
relació amb els serveis prestats com a reservistes.

3. Els reservistes voluntaris en situació d’activat, quan s’incorporin a les Forces 
Armades, han de fer servir el mateix uniforme que l’establert per als militars en servei actiu 
d’ocupació equivalent de l’exèrcit, o cos comú en què s’enquadren, amb el distintiu específic 
de reservista voluntari.

4. Els reservistes voluntaris en situació de disponibilitat poden vestir l’uniforme, amb 
el coneixement del subdelegat de Defensa corresponent, en ocasió de l’assistència a actes 
castrenses i socials, i de la participació en actes i celebracions de les unitats, centres o 
organismes del Ministeri de Defensa i dels organismes nacionals i internacionals a què 
pertanyin per la condició de reservista voluntari.

5. El Ministeri de Defensa ha d’establir els requisits i les condicions per a la participació 
dels reservistes voluntaris en les reunions i congressos dels organismes nacionals i 
internacionals a què pertanyin per la condició de reservista voluntari.

6. Respecte a la precedència en els actes de protocol i serveis, els reservistes 
voluntaris tenen la consideració de més nous dins de la seva ocupació.

7. En adquirir la condició de reservista voluntari, se’ls ha de facilitar la targeta 
d’identificació militar per a personal reservista.
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Article 44. Drets de caràcter laboral i de seguretat social.

1. Els reservistes voluntaris tenen els drets de caràcter laboral i de seguretat social 
que estableix l’article 134 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, en els termes que preveu 
l’article 20 del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, 
laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació.

2. Els aspirants a obtenir la condició i els reservistes voluntaris que en finalitzar els 
períodes de formació militar, bàsica i específica, i d’activació, estiguin en situació 
d’incapacitat temporal per accident o malaltia derivada del servei, poden romandre a les 
Forces Armades, si ho desitgen, fins que es recuperin, i continuar com a alumnes o en la 
situació d’activats respectivament. Si no es recuperen, els és aplicable el que estableixen 
els articles 71 o 121 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, segons correspongui.

3. Si un reservista voluntari activat pateix un accident que l’incapaciti temporalment 
per al servei, la unitat de destí o el centre de formació ha de fer un seguiment de la 
recuperació de l’afectat fins que cessi la situació d’incapacitat. El seguiment de la baixa 
s’ha de portar a terme de forma anàloga a la que s’efectua a un militar professional amb 
una relació de serveis de caràcter temporal. En cas que no coincideixi la província de 
residència amb la de destí, el seguiment l’ha de fer la subdelegació de Defensa de la qual 
depengui.

4. Quan el reservista voluntari s’hagi d’absentar del lloc de treball perquè ha estat 
citat per a la seva activació, la subdelegació de Defensa de la qual depèn, amb el seu 
consentiment, ha de comunicar aquesta circumstància al seu ocupador. La comunicació 
l’ha de realitzar, almenys, amb quinze dies d’antelació i ha de fer saber els drets laborals 
que assisteixen el reservista voluntari i el mateix ocupador.

5. Els reservistes voluntaris incorporats tenen dret a la reserva de la plaça al centre 
on cursaven els estudis.

6. Tots els beneficis d’acció social en l’àmbit de les Forces Armades són aplicables 
als reservistes voluntaris mentre estiguin en la situació d’activats.

7. En els períodes de formació, els aspirants i els reservistes voluntaris continuen en 
la situació d’alta en el règim de Seguretat Social a què pertanyin. A aquells que en 
incorporar-se no estiguin donats d’alta en cap règim de Seguretat Social, se’ls aplica el 
règim de Seguretat Social establert per als alumnes dels centres docents militars de 
formació.

Als reservistes voluntaris activats per prestar servei en unitats, centres i organismes 
del Ministeri de Defensa, tant a Espanya com a l’estranger, se’ls aplica el règim de Seguretat 
Social establert per als militars professionals que mantenen una relació de serveis de 
caràcter temporal.

El Ministeri de Defensa ha d’establir el procediment per compensar, totalment, les 
cotitzacions corresponents a la Seguretat Social durant els períodes de formació militar 
bàsica i específica dels aspirants i de formació continuada dels reservistes, en els supòsits 
en què aquests continuïn en situació d’alta en el règim de la Seguretat Social al qual 
estiguin adscrits.

Article 45. Drets i deures de caràcter econòmic.

Els reservistes voluntaris tenen els drets i els deures econòmics que prevegin el 
Reglament de retribucions del personal de les Forces Armades i el reial decret sobre 
indemnitzacions per raó del servei que estiguin en vigor, segons el que estableix 
l’article 37.

En tots els supòsits d’incorporació que preveu aquest Reglament, els aspirants a 
obtenir la condició i els reservistes voluntaris tenen dret a efectuar per compte de l’Estat 
els viatges d’anada i tornada, per a la qual cosa se’ls ha d’estendre el document preceptiu 
expedit per l’autoritat militar corresponent, amb el qual obtenen el títol de viatger per 
realitzar els viatges esmentats. Per al personal resident a l’estranger, la localitat d’origen 
és el punt d’entrada en territori nacional.
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CAPÍTOL III

Reservistes d’especial disponibilitat

Article 46. Adquisició de la condició de reservista d’especial disponibilitat.

1. Adquireixen la condició de reservistes d’especial disponibilitat els militars 
professionals que voluntàriament ho sol·licitin en finalitzar els seus compromisos de llarga 
durada i que acreditin que han complert almenys divuit anys de serveis, de conformitat 
amb el que disposen la Llei 8/2006, de 24 d’abril, i la disposició transitòria cinquena de la 
Llei 39/2007, de 19 de novembre.

2. Les sol·licituds s’han de cursar, a través de la unitat de destí, al cap d’Estat Major 
que correspongui o al subsecretari de Defensa, i les han de resoldre aquests mitjançant 
publicació de la resolució corresponent en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa», en 
la qual han de figurar les unitats de destí per a la incorporació en cas d’activació i la 
subdelegació de Defensa de la qual passen a dependre.

Article 47. Règim del reservista d’especial disponibilitat.

1. En situació de disponibilitat no té la condició militar. Quan sigui activat per prestar 
servei i s’incorpori a les Forces Armades, recuperarà la condició militar, mantindrà 
l’ocupació, l’antiguitat i l’especialitat que tenia en el moment de finalitzar el seu compromís 
de llarga durada i estarà subjecte al mateix règim que mantenen els militars professionals 
amb una relació de serveis de caràcter temporal.

2. Els reservistes d’especial disponibilitat de la categoria de tropa i marineria han 
de percebre l’assignació per disponibilitat en la quantia i les condicions que preveu 
l’article 19.1 de la Llei 8/2006, de 24 d’abril. Els reservistes d’especial disponibilitat de la 
categoria d’oficial han de percebre una assignació per disponibilitat d’1,9 vegades la que 
correspon als militars de tropa i marineria.

3. Els reservistes d’especial disponibilitat mantenen, si ho sol·liciten, una relació 
especial amb les Forces Armades, mitjançant la seva adscripció a la unitat, centre o 
organisme del Ministeri de Defensa que elegeixin, prèvia conformitat dels comandaments 
o cap de personal.

4. Els reservistes d’especial disponibilitat poden assistir a actes i cerimònies militars 
en què participi la unitat, utilitzar l’uniforme en actes militars i socials solemnes i disposar 
de la targeta d’identificació militar corresponent.

5. Les sol·licituds que puguin exercir s’han de cursar a través de les subdelegacions 
de Defensa de les quals depenguin, on, a més, se’ls ha de facilitar l’accés a informació 
sobre prestacions a què tenen dret i sobre altres assumptes que puguin ser del seu 
interès.

6. En situació de disponibilitat tenen els drets i les obligacions que preveu l’article 19 de 
la Llei 8/2006, de 24 d’abril, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria cinquena 
de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, per als militars de complement de la Llei 17/1999, de 
18 de maig. Quan són activats, els són aplicables els drets de caràcter laboral i de seguretat 
social que preveu per als reservistes voluntaris aquest Reglament.

Article 48. Activació i incorporació de reservistes d’especial disponibilitat.

1. Correspon al Consell de Ministres, a proposta del ministre de Defensa, 
autoritzar la incorporació de reservistes d’especial disponibilitat per prestar serveis a 
les Forces Armades i habilitar els crèdits que es necessitin per finançar el cost de les 
incorporacions.

2. L’autorització ha d’especificar la quantia i les característiques dels efectius a 
incorporar, el termini per efectuar les incorporacions i el temps màxim de permanència en 
la situació d’activat.
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3. Atenent l’autorització d’incorporació, els caps d’Estat Major, en l’àmbit respectiu, 
han de proposar al ministre de Defensa la relació del personal a incorporar als destins 
corresponents.

4. Les subdelegacions de Defensa han de notificar als reservistes d’especial 
disponibilitat la data i el lloc en què s’han d’incorporar, sense que entre la notificació i la 
data d’incorporació hi pugui haver un termini inferior a quinze dies.

5. Els reservistes d’especial disponibilitat s’han d’incorporar als seus destins prèvia 
superació del reconeixement mèdic obligatori, en el qual els són aplicables els quadres de 
condicions psicofísiques del Reglament vigent per a la determinació de l’aptitud psicofísica 
del personal de les Forces Armades.

6. La no-incorporació per prestar serveis a les Forces Armades, una vegada 
autoritzada, comporta l’obertura d’un expedient per verificar les causes que la motiven. 
Llevat que hi hagi una causa de força major, la no-incorporació comporta la pèrdua de la 
condició de reservista d’especial disponibilitat i la baixa en el règim especial de Seguretat 
Social de les Forces Armades, si s’han donat d’alta voluntàriament a l’Institut Social de les 
Forces Armades.

Article 49. Pèrdua de la condició de reservista d’especial disponibilitat.

1. La condició de reservista d’especial disponibilitat, llevat del que expressa 
l’article 48.6, es manté fins a complir els 65 anys d’edat, tret que l’interessat hi renunciï 
o que abans d’aquesta edat hagi estat declarat en situació d’incapacitat total, absoluta 
o gran invalidesa o que hagi adquirit la condició de pensionista per jubilació o retir.

2. Les sol·licituds de renúncia s’han de cursar, a través de les subdelegacions de 
Defensa, als caps d’Estat Major.

3. Les resolucions de baixa es publiquen en el «Butlletí Oficial del Ministeri de 
Defensa» i han de ser comunicades als afectats pel subdelegat de Defensa del qual 
depenguin.

CAPÍTOL IV

Reservistes obligatoris

Article 50. Declaració general de reservistes obligatoris.

Si no queden satisfetes les necessitats de la defensa nacional amb la incorporació a 
les Forces Armades de reservistes voluntaris i d’especial disponibilitat, el Consell de 
Ministres ha de sol·licitar al Congrés dels Diputats autorització per a la declaració general 
de reservistes obligatoris.

Article 51. Determinació del nombre d’efectius.

1. Obtinguda l’autorització de l’article anterior, el Govern, mitjançant un reial decret, 
ha d’establir les normes per a l’execució de les actuacions que comporta la declaració 
general de reservistes obligatoris que afecta tots els espanyols, homes i dones, que durant 
l’any compleixin una edat compresa entre els dinou i els vint-i-cinc anys.

2. Les administracions públiques han de prestar la col·laboració necessària per 
elaborar les llistes corresponents i han de proporcionar les dades que es requereixin. La 
gestió d’aquesta informació s’ha de fer conforme a la legislació sobre regulació del 
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

3. La Subsecretaria de Defensa ha d’implantar un sistema informàtic susceptible de 
rebre i de tractar les dades que li proporcionin les administracions públiques per elaborar 
les llistes dels reservistes obligatoris potencials i ha de determinar el procediment per 
dirigir i gestionar els processos de selecció corresponents, que ha de contenir, com a 
mínim, el següent:

a) Sobre la base i l’estructura que permet l’execució del procés continu de selecció a 
què fa referència l’article 61 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, i en funció del nombre 
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de reservistes obligatoris que sigui necessari incorporar, els mitjans humans i materials 
necessaris.

b) Els terminis per a l’elaboració de les llistes de potencials reservistes obligatoris.
c) Tenint en compte les normes a què fa referència l’apartat 1 anterior, la data límit 

per dictar la resolució del subsecretari de Defensa de l’apartat 6 d’aquest article.

4. Elaborades les llistes, les subdelegacions de Defensa han de notificar, a cada un 
dels afectats de la seva àrea geogràfica de responsabilitat, la condició de reservista 
obligatori potencial i els ha de trametre una fitxa amb les dades d’identificació així com un 
qüestionari, la presentació del qual té caràcter voluntari, que ha de contenir, almenys, el 
següent:

a) Declaració de dades essencials de salut i estat físic, que es pot retornar 
acompanyada dels certificats mèdics acreditatius.

b) Preferència per prestar servei a l’Exèrcit de Terra, a l’Armada o a l’Exèrcit de l’Aire, 
i dins d’aquests, en unitats de la Força o del Suport a la Força o en organitzacions amb fins 
d’interès general.

c) Si s’escau, declaració d’objecció de consciència de conformitat amb el que disposa 
l’article 54.

5. Els reservistes obligatoris potencials, una vegada emplenada la fitxa i, si s’escau, 
el qüestionari, amb les al·legacions que considerin oportunes, els han de remetre a la 
subdelegació de Defensa en un termini no superior a quinze dies.

6. Rebuda la informació dels afectats, les subdelegacions de Defensa han d’introduir 
les dades en el sistema informàtic, el processament de les quals finalitza mitjançant 
resolució del subsecretari de Defensa en què es determini el nombre i la identitat dels 
reservistes obligatoris susceptibles de ser activats per prestar servei a les Forces Armades, 
amb indicació de l’exèrcit en què prestaran servei, i en organitzacions amb fins d’interès 
general per a la defensa.

Article 52. Notificació de la condició de reservista obligatori.

1. S’ha de notificar a cada interessat la condició de reservista obligatori i l’obligació 
d’estar en disposició d’incorporar-se per prestar servei a les Forces Armades, o a les 
organitzacions amb fins d’interès general per a la defensa, quan sigui activat, i de 
comunicar, a aquests efectes, els canvis de residència o domicili als subdelegats de 
Defensa.

2. Rebuda la notificació, els interessats poden al·legar les causes que segons la seva 
opinió els permetin suspendre la seva incorporació, entre les que preveu l’article següent.

Article 53. Suspensió de la incorporació de reservistes obligatoris.

1. Per a la resolució preceptiva, la sol·licitud de la suspensió de la incorporació 
dels reservistes obligatoris s’ha de fer mitjançant instància documentada de les 
circumstàncies que justifiquen la suspensió i que s’ha d’adreçar a la Subsecretaria de 
Defensa, cursada a través de les subdelegacions de Defensa de les quals depenguin. 
Les resolucions dictades pel subsecretari de Defensa en les peticions que es puguin 
presentar han de fixar el termini màxim pel qual es pot estendre la suspensió.

2. Si s’escau, la renovació de la suspensió de la incorporació s’ha d’efectuar a 
instància de l’interessat en els mateixos termes de l’apartat anterior.

3. La suspensió de la incorporació dels reservistes obligatoris es pot produir per 
qualsevol de les causes següents:

a) De caràcter personal i familiar:

1r Perquè és necessària la concurrència del reservista al sosteniment familiar.
2n Perquè es pateix una malaltia o limitació física o psíquica, conforme amb la 

normativa vigent sobre aptitud psicofísica del personal de les Forces Armades.
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3r Per malaltia greu de parents de primer grau de consanguinitat o afinitat i que 
estiguin sota la seva cura.

b) De caràcter professional:

1r Perquè és militar professional de les Forces Armades.
2n Perquè és reservista voluntari amb compromís en vigor.
3r Perquè pertany a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

c) De gènere i d’una altra índole: per embaràs o part, perquè es troba en període de 
lactància, o gaudint del permís de maternitat o de paternitat corresponent.

Article 54. Objecció de consciència dels reservistes obligatoris.

Els reservistes obligatoris poden efectuar declaració d’objecció de consciència a 
prestar servei a les Forces Armades i en altres organitzacions amb fins d’interès general 
en què es requereixi l’ús d’armes. La declaració, efectuada per l’interessat, no requereix 
cap altre tràmit de reconeixement.

La declaració d’objecció de consciència l’ha de lliurar l’interessat a la subdelegació de 
Defensa de la qual depengui, en un termini no superior a 15 dies des de la recepció de la 
notificació com a reservista obligatori, i s’hi ha de concretar la preferència per prestar 
servei en els llocs específics de les organitzacions amb fins d’interès general per a la 
defensa que no requereixin l’ús de les armes.

Article 55. Incorporació i activació de reservistes obligatoris.

1. Després de l’aprovació del reial decret sobre normes per a l’execució de les 
actuacions que comporta la declaració general de reservistes obligatoris a què es refereix 
l’article 51.1, el Consell de Ministres, mitjançant successius reials decrets, ha d’establir el 
calendari d’incorporació d’aquests reservistes i ha d’anar concretant-ne l’aplicació amb 
criteris objectius per anys de naixement, a tot el conjunt o a un nombre determinat, conforme 
a les necessitats que defineixi el ministre de Defensa.

2. De conformitat amb la resolució del subsecretari de Defensa de l’article 51.6, els 
caps d’Estat Major corresponents han de designar els centres de formació dels militars de 
tropa i marineria que siguin necessaris per a l’activació i incorporació de reservistes 
obligatoris.

3. Quan s’acordi la incorporació dels reservistes obligatoris, els subdelegats de 
Defensa els han de notificar la data i el centre de formació designat per l’Exèrcit de Terra, 
l’Armada o l’Exèrcit de l’Aire on s’han de presentar, en els termes que preveuen els 
articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

4. En incorporar-se, els reservistes obligatoris han de signar un document 
d’incorporació a les Forces Armades, segons el model normalitzat aprovat pel ministre 
de Defensa, moment des del qual adquireixen la condició militar, llevat del que preveu 
l’article 58.

5. Les subdelegacions de Defensa han d’expedir els documents necessaris per a la 
incorporació dels reservistes obligatoris als centres de formació.

6. En els mateixos termes que preveu l’apartat 2 d’aquest article i perquè efectuïn la 
incorporació i presentació, als reservistes obligatoris que es declarin objectors de 
consciència se’ls ha de notificar la data i les organitzacions amb fins d’interès general per 
a la defensa que es determinin, per a la qual cosa se’ls han d’expedir els documents 
corresponents.

Article 56. Formació i assignació de destins.

1. Els centres de formació són responsables de rebre els reservistes obligatoris que 
s’incorporin, d’efectuar els reconeixements mèdics, les proves psicològiques i físiques i de 
determinar les aptituds que permetin identificar-ne l’adequació a les diferents àrees i 
comeses dins de les Forces Armades.
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2. Els caps d’Estat Major han d’establir els plans de formació per als reservistes 
obligatoris en funció de les seves necessitats. Per a l’assistència als períodes de formació 
que s’estableixin, si s’escau, a les dones reservistes obligatòries els són aplicables les 
mesures de protecció de la maternitat que s’estableixen a l’article 15.

3. Els comandaments o cap de personal, durant l’estada dels reservistes en els 
centres de formació, tenint en compte el que preveu l’apartat 1 d’aquest article, les 
manifestacions de preferències dels interessats i les seves al·legacions, així com les 
necessitats del seu exèrcit respectiu, han d’assignar als reservistes obligatoris els destins 
corresponents en les unitats de la Força o del Suport a la Força.

Article 57. Règim de personal dels reservistes obligatoris.

1. Els reservistes obligatoris, en incorporar-se a les Forces Armades, queden en la 
situació d’activats i tenen la condició militar amb l’ocupació de soldat o mariner. Han de 
complir les regles de comportament del militar i estan subjectes a les lleis penals i 
disciplinàries militars.

2. En cessar en la situació d’activat, mantenen la condició de reservista obligatori 
conforme a les normes que estableix el reial decret a què es refereix l’article 51.1.

3. Als reservistes obligatoris els és aplicable el mateix règim econòmic que el dels 
reservistes voluntaris activats de la categoria de tropa i marineria i se’ls aplica el mateix 
règim de Seguretat Social que als militars professionals que mantenen una relació de 
serveis de caràcter temporal.

Article 58. Règim dels reservistes obligatoris que no tinguin la condició militar.

1. Els que s’incorporin a organitzacions amb fins d’interès general per a la defensa 
tindran el règim que correspongui a la prestació voluntària de serveis en aquestes 
organitzacions i no tindran la condició militar.

2. La prestació de serveis per clergues, religiosos i ministres confessionals, en 
general, s’ha d’ajustar als acords o convenis de cooperació amb les esglésies, confessions 
i comunitats religioses, si n’hi ha.

Article 59. Cessament en la condició militar del reservista obligatori.

1. Els reservistes obligatoris perden la condició militar en finalitzar la seva activació 
en les unitats de les Forces Armades. Aquesta data no pot ser, en cap cas, superior al 
temps màxim de permanència en la situació d’activat que determini el Consell de 
Ministres.

2. Durant el període d’activació, els reservistes obligatoris perden la condició militar 
pels motius següents:

a) Condemna per delicte dolós o imposició de pena incompatible amb la incorporació 
per prestar servei a les Forces Armades.

b) Pèrdua de les aptituds i condicions determinades en acordar-se la incorporació, 
quan no sigui possible assignar-li un altre destí.

c) El dia 31 de desembre de l’any en què compleixi 25 anys d’edat.

CAPÍTOL V

Recursos

Article 60. Recursos, terminis i sol·licituds.

1. Contra els actes i les resolucions que s’adoptin en l’exercici de les competències 
atribuïdes en aquest Reglament es pot interposar recurs d’alçada davant l’òrgan superior 
jeràrquic de qui els va dictar.

2. Contra els actes i les resolucions adoptats en l’exercici de les competències 
atribuïdes en aquest Reglament pel Consell de Ministres i pel ministre de Defensa que no 
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siguin resolució d’un recurs d’alçada, es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter 
potestatiu, previ a la via contenciosa administrativa.

3. En els procediments en matèria de formació, ascensos, destins i situacions la 
concessió dels quals s’hagi de fer a sol·licitud expressa, si l’Administració no notifica la 
seva decisió en el termini de tres mesos o, si s’escau, en l’establert en el procediment 
corresponent, s’ha de considerar desestimada la sol·licitud, i queda expedita la via 
contenciosa administrativa.

4. Amb independència del que estableix aquest Reglament, les sol·licituds que puguin 
efectuar els interessats, també es poden presentar davant els organismes a què es refereix 
l’article 38.4 de la dita Llei 30/1992, de 26 de novembre, així com, si s’escau, pels mitjans 
electrònics que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics.
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