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Com a secretari del Ple, amb veu però sense vot,
ha d’actuar el subdirector general de Suport a les Petites
i Mitjanes Empreses, que pertany a la Direcció General
de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

Article 3. Nomenament i mandat.

El nomenament de vocals de l’Observatori de la Petita
i Mitjana Empresa l’ha de fer el ministre d’Economia,
a proposta dels òrgans corresponents de l’Administració
General de l’Estat, de les administracions de les comu-
nitats autònomes i de les organitzacions que hi són repre-
sentades. En el cas dels experts, a proposta de la Direcció
General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El mandat dels membres de l’Observatori és de dos
anys, i aquest nomenament es pot renovar per un altre
període de la mateixa durada.

La condició de membre de l’Observatori es perd quan
cessa en el càrrec que va determinar-ne el nomenament,
per expiració del mandat o per una altra causa legal.

Article 4. Funcions.

L’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa fa les
funcions següents:

a) Analitzar aspectes, qüestions, problemes o
accions de política de les PIME que responguin a ini-
ciatives del Govern de la Nació o dels governs auto-
nòmics, o que siguin assumides per aquests a proposta
d’altres organismes i institucions. Aquestes anàlisis
poden tenir la forma d’estudis, informes o llibres blancs
i es duen a terme de la manera que es determini en
cada cas.

b) Fer el seguiment de les polítiques que desenvo-
lupen les administracions públiques a favor de les PIME,
així com de l’evolució d’aquestes polítiques, per tal de
millorar-ne el marc referencial i ampliar-lo.

c) Elaborar informes i elevar propostes en els dife-
rents àmbits de decisió que incideixen en la viabilitat
i el desenvolupament de les PIME; per fer-ho es poden
so�icitar dades, informes i documentació a altres depar-
taments o entitats i demanar assistència tècnica espe-
cialitzada.

d) Crear i desenvolupar eines de gestió que per-
metin superar les limitacions i augmentar l’eficàcia de
les PIME i, així mateix, possibilitar-los l’accés a aquestes
eines.

e) Proposar mesures que aconsegueixin l’optimitza-
ció o el desenvolupament dels sistemes d’informació i
comunicació de la Direcció General de Política de la Peti-
ta i Mitjana Empresa, de manera que es garanteixi l’accés
de les PIME a aquests instruments i mesures.

Els objectius últims del debat són identificar i inter-
canviar criteris, experiències i pràctiques millors, que
s’han de presentar com a ponències, per assolir les con-
clusions oportunes. Per la proximitat i rellevància s’ha
de prestar una atenció especial a l’experiència europea
i dels països de l’OCDE.

Article 5. Règim de funcionament.

El Ple de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa
es reuneix almenys dues vegades l’any o quan el pre-
sident el convoca.

Al si de l’Observatori es poden constituir comissions
de treball, a les reunions de les quals es poden convocar
representants de les administracions públiques i dels sec-

tors implicats, que actuen com a assessors en les matè-
ries que s’hi tracten.

L’Observatori ha d’establir les normes pròpies de fun-
cionament. En el que no preveuen aquest Reial decret
i les normes de funcionament és aplicable el que disposa
el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Disposició addicional primera. Mitjans de funciona-
ment de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa.

El funcionament del nou Observatori de la Petita i
Mitjana Empresa no comporta cap increment de la des-
pesa pública i és atès amb els mitjans materials i de
personal existents en el Ministeri d’Economia.

Disposició addicional segona. Constitució.

L’Observatori s’ha de constituir dins dels dos mesos
següents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i
les administracions i organitzacions que el componen
han de proposar els representants en el termini de trenta
dies comptats a partir de l’entrada en vigor esmentada.

La convocatòria per a la sessió constitutiva l’ha de
fer el secretari d’Estat d’Energia, Desenvolupament
Industrial i de la Petita i Mitjana Empresa.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 1873/1997, de 12
de desembre, pel qual es crea l’Observatori de la Petita
i Mitjana Empresa, i el Reial decret 2659/1998, de 14
de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
1873/1997, de 12 de desembre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de novembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
per a Afers Econòmics
i ministre d’Economia,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERI DE DEFENSA
23338 REIAL DECRET 1244/2002, de 29 de novem-

bre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés d’es-
trangers a la condició de militar professional de
tropa i marineria. («BOE» 287, de 30-11-2002.)

La Llei 32/2002, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal
de les Forces Armades, amb l’objecte de permetre l’accés
d’estrangers a la condició de militar professional de tropa
i marineria amb una relació de serveis de caràcter tem-
poral, que es regeix exclusivament per la Llei esmentada,
n’autoritza el desplegament reglamentari a fi de con-
cretar certes condicions i procediment d’accés, així com
determinar les especificitats necessàries en la trajectòria
professional d’aquest co�ectiu.
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D’altra banda, el Reial decret 1735/2000, de 20 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés
i promoció a les Forces Armades, desplega aquests
aspectes de la Llei 17/1999, de 18 de maig, en regular
les formes d’accés a l’ensenyament militar de formació
per incorporar-se a les diferents escales dels militars de
carrera i per adquirir la condició de militar de comple-
ment o militar professional de tropa i marineria.

Per mitjà d’aquest Reial decret s’aprova el Reglament
d’accés d’estrangers a les Forces Armades, amb un clar
ànim integrador i igualitari, que es plasma en l’aplicació
generalitzada del règim previst per als espanyols amb
idèntica condició, adequant-se, això no obstant, als parà-
metres derivats del concepte tradicional de les nostres
Forces Armades i de la missió constitucional que tenen
assignada.

En compliment del mandat legal es determinen els
països que compleixen les condicions de vinculació his-
tòrica, cultural i lingüística amb Espanya, partint sempre
del fet que, en tot cas, la seva legislació o la que es
pugui establir en convenis internacionals ha de permetre
aquest accés sense pèrdua de la nacionalitat i sense
vulnerar prohibicions expresses d’allistament militar a
les nostres Forces Armades.

Igualment, es determina la quota màxima inicial, fixa-
da en el 2 per 100 del total d’efectius previstos de tropa
i marineria professional, i s’autoritza el ministre de Defen-
sa per adequar-la, una vegada transcorregut el període
inicial de vigència i atenent certs paràmetres essencial-
ment emparats en l’avaluació del desenvolupament i l’e-
ficàcia de l’accés d’estrangers a les Forces Armades.

En la concreció d’especialitats i unitats a les quals
poden accedir estrangers es té en compte amb caràcter
prioritari la seguretat en la defensa militar, entesa aques-
ta tant en l’aspecte intern com en l’extern derivat de
la participació d’Espanya en organitzacions internacio-
nals de defensa.

Una última imposició de regulació reglamentària obli-
gatòria es refereix a les especificitats en l’ensenyament
de formació que ha de tendir a proporcionar a aquests
estrangers que accedeixin a les Forces Armades una
instrucció adequada respecte als principis i valors cons-
titucionals i institucionals d’Espanya, així com amb rela-
ció a coneixements bàsics històrics i culturals del nostre
país.

Aquesta especificació de l’ensenyament la recull el
Reglament projectat, si bé amb la tendència que les fases
de l’ensenyament de formació, general militar i espe-
cífica, d’aquests estrangers, sigui tan igual com es pugui
respecte a la impartida als espanyols, de manera que
això s’articula mitjançant una concreció posterior dels
plans d’estudis que recullin aquestes imposicions legals
i les seves finalitats pròximes, amb l’observació que l’a-
dequació no pot suposar un increment de càrrega lectiva
superior a tres hores setmanals respecte a l’ensenyament
impartit a espanyols.

Amb independència d’aquests aspectes legalment
imposats quant a la seva regulació reglamentària, el
Reglament també recull altres aspectes derivats de la
modificació legislativa, tant referent a l’accés a l’ense-
nyament militar de formació, per a l’adquisició de la con-
dició de militar professional de tropa i marineria, com
pel que fa a la trajectòria professional de l’estranger a
les Forces Armades espanyoles, sigui mentre té la con-
dició d’estranger o quan obté la nacionalitat espanyola.

En l’accés a l’ensenyament militar de formació es par-
teix de la premissa que les places per oferir a estrangers
no són exclusives per als que no tenen la nacionalitat
espanyola, sinó que són una part proporcional de les
globals que hi ha, de manera que, si bé tenen limitació
quant a especialitats i unitats d’accés, les places són
d’oferta general sense que, per tant, quedi eliminada

la concurrència amb espanyols que de manera igualitària
poden concursar a aquestes places.

La residència legal a Espanya, com a requisit per acce-
dir-hi, es concreta en l’exigència de trobar-se en les situa-
cions de residència temporal o permanent a Espanya,
de manera que es recullen les dues situacions que amb
el terme de «residència» concreta l’article 29 de la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

També s’articula el procediment per concedir una
pròrroga o demora en l’acabament de compromís subs-
crit per estrangers quan hagin instat la concessió de
la nacionalitat espanyola.

Finalment, es regula la circumstància que l’estranger
que ja forma part de les Forces Armades adquireixi la
nacionalitat espanyola i continuï prestant servei, cas en
què desapareixen totalment les escasses limitacions que
pugui tenir per raó de la nacionalitat estrangera, i també
s’imposa el reconeixement del temps de servei prestat,
ja sigui respecte a l’estranger que continua a les Forces
Armades després d’adquirir la nacionalitat espanyola o
amb relació a aquell que hi pretengui accedir com a
espanyol després d’haver prestat servei com a estranger
al seu moment.

Un últim aspecte que també conté el Reglament fa
referència a l’expedició d’una certificació acreditativa de
certs aspectes, que té plens efectes en l’expedient de
concessió de la nacionalitat espanyola en cas que l’insti
l’interessat i sempre atenent el que estableixen la Llei
i el Reglament del Registre Civil.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa,
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres a la reunió del
dia 29 de novembre de 2002,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament d’accés d’estrangers a la con-
dició de militar professional de tropa i marineria, el text
del qual s’insereix a continuació.

Disposició addicional única. Comunicacions diplomàti-
ques.

1. Aquest Reial decret s’ha de posar en coneixement
de les autoritats dels països que figuren a l’annex I, per
mitjà de les comunicacions corresponents cursades a
través de la via diplomàtica.

2. A cada comunicació s’ha d’adjuntar una petició
adreçada a aquelles autoritats estrangeres, a fi que, al
seu torn, informin les autoritats espanyoles de les dis-
posicions que estiguin en vigor en la seva legislació inter-
na, en el cas que n’hi hagi, d’acord amb les quals els
ciutadans del país respectiu hagin de perdre la seva
nacionalitat en entrar al servei de les Forces Armades
espanyoles o tinguin prohibició d’allistament militar en
les Forces Armades espanyoles.

3. Una vegada les autoritats espanyoles hagin rebut,
en qualsevol moment, una comunicació en aquest sentit
procedent d’aquelles autoritats estrangeres, en els pro-
cessos selectius que es duguin a terme ulteriorment per
cobrir les places convocades per a l’accés d’estrangers
a la condició de militar professional de tropa i marineria
de caràcter temporal s’han d’adoptar, respecte als nacio-
nals del país afectat, les mesures que garanteixin degu-
dament el compliment de les disposicions que estiguin
en vigor en la seva legislació interna, d’acord amb les
comunicacions rebudes, excloent-los fins i tot de prendre
part en els processos selectius, si cal, i excloent-los, en
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tot cas, del que es pugui establir en convenis interna-
cionals conclosos a l’efecte.

4. Aquesta disposició addicional no obsta al dret
dels interessats per acreditar el contingut i la vigència
del dret estranger per qualsevol mitjà de prova, ni impe-
deix que les autoritats espanyoles es puguin valer de
tots els mitjans d’indagació que considerin necessaris
per a la seva aplicació.

Disposició transitòria única. Convocatòria de places per
a l’any 2002.

L’any 2002 es realitza una única convocatòria de pla-
ces per a accés d’estrangers a la condició de militar
professional de tropa i marineria, independent de la con-
vocatòria anual de places per a accés d’espanyols a la
mateixa condició, sense que resulti aplicable el que esta-
bleix l’article 7 del Reglament que s’aprova i sense que
això suposi un increment dels efectius totals pressupos-
taris.

Prèviament a la convocatòria, el ministre de Defensa
ha de determinar el total de places per oferir, distribuïdes
per exèrcits, a proposta dels caps dels estats majors
de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Defensa perquè dicti totes
les disposicions que siguin necessàries per al desple-
gament d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de novembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

REGLAMENT D’ACCÉS D’ESTRANGERS A LA CONDI-
CIÓ DE MILITAR PROFESSIONAL DE TROPA I

MARINERIA

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reglament té per objecte regular les condi-
cions i el procediment per a l’accés d’estrangers a la
condició de militar professional de tropa i marineria amb
una relació de serveis de caràcter temporal, així com
la seva trajectòria professional.

Article 2. Països d’origen.

1. Poden optar a l’accés a la condició de militar
professional de tropa i marineria els nacionals dels països
que mantenen amb Espanya especials i tradicionals vin-

cles històrics, culturals i lingüístics, compresos a la rela-
ció que conté l’annex I d’aquest Reglament.

2. El que disposa l’apartat anterior té lloc únicament
respecte als estrangers que s’hi inclouen, sempre que,
per la legislació del seu país d’origen o pel que es pugui
establir en convenis internacionals, no perdin la seva
nacionalitat en entrar al servei de les Forces Armades
espanyoles, ni tinguin prohibició d’allistament militar a
les Forces Armades espanyoles.

Article 3. Quota de places.

1. Amb una vigència de tres anys, la quota màxima
d’estrangers a les Forces Armades amb la condició de
militar professional de tropa i marineria és el 2 per 100
del total d’efectius de tropa i marineria professional a què
es refereix l’apartat 1 de l’article 19 de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, de règim del personal de les Forces
Armades.

2. Quan el nombre total d’efectius de militars pro-
fessionals de tropa i marineria estigui determinat per
un màxim i un mínim, la quota esmentada a l’apartat
anterior sempre ha d’estar referida a aquest últim.

3. Transcorregut el període inicial de tres anys, el
ministre de Defensa pot modificar, si s’escau, la quota
màxima d’estrangers, atenent el nombre d’efectius de
tropa i marineria professional, crèdits pressupostaris,
evolució de la professionalització i procés d’adaptació
dels estrangers a les Forces Armades.

Article 4. Especialitats i unitats.

1. Els estrangers que accedeixin a la condició de mili-
tar professional de tropa i marineria s’enquadren en les
especialitats de cada exèrcit que figuren a l’annex II d’a-
quest Reglament, de conformitat amb el que estableixi
la convocatòria corresponent.

2. De la mateixa manera, i d’acord amb el que esta-
bleixi la convocatòria corresponent, els estrangers que
accedeixin a la condició de militar professional de tropa
i marineria poden ocupar una destinació a la unitat o
les unitats que determina l’annex III d’aquest Reglament.

3. El ministre de Defensa, a proposta dels caps d’es-
tat major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit
de l’Aire, i atenent el grau de cobertura de les unitats
i les necessitats de les especialitats, pot modificar el
contingut dels annexos II i III.

Article 5. Drets i deures.

Els estrangers que accedeixin a les Forces Armades
tenen els drets i deures que estableixen la Constitució
i la resta de l’ordenament jurídic, reconeguts en funció
de la seva condició, i queden sotmesos al règim general
de les Forces Armades i a les lleis penals i disciplinàries
militars.

CAPÍTOL II

Accés a l’ensenyament militar de formació

Article 6. Normativa d’aplicació.

L’accés d’estrangers a l’ensenyament militar de for-
mació que permet adquirir la condició de militar pro-
fessional de tropa i marineria es regeix pel que disposen
la Llei de règim del personal de les Forces Armades;
el Reglament general d’ingrés i promoció a les Forces
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Armades, aprovat pel Reial decret 1735/2000, de 20
d’octubre, i altra normativa de desplegament, amb les
especificitats que assenyala aquest Reglament.

Article 7. Convocatòria anual.

A la convocatòria anual de places per a accés a la
condició de militar professional de tropa i marineria de
caràcter temporal s’ha de fixar, atenent la quota màxima
establerta i a proposta dels caps d’estat major de l’Exèrcit
de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, el nombre
de places a què poden optar estrangers en concurrència
amb espanyols.

Article 8. Condicions per a l’accés.

1. Els aspirants estrangers a participar en els pro-
cessos selectius per a l’accés a la condició de militar
professional de tropa i marineria de caràcter temporal
han de complir les condicions generals següents, que
han d’acreditar dins el termini i de la forma que estableixi
la convocatòria corresponent:

a) Tenir la nacionalitat d’algun dels països que figu-
rin a la convocatòria d’entre els esmentats a l’annex I
d’aquest Reglament.

b) Trobar-se en la situació de residència temporal
o permanent a Espanya.

c) Tenir complerts almenys divuit anys d’edat en
la data d’incorporació al centre d’ensenyament militar
i tenir la majoria d’edat d’acord amb el que disposi la
seva llei nacional.

d) Acreditar bona conducta d’acord amb el que esta-
bleix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, sobre expedició
de certificacions i informes sobre conducta ciutadana.

e) No tenir antecedents penals a Espanya o als seus
països anteriors de residència per delictes existents a
l’ordenament espanyol.

f) No figurar com a rebutjable a l’espai territorial
de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni
en aquest sentit.

g) No estar privat dels drets civils.
h) No haver estat separat, mitjançant un expedient

disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions
públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per
exercir la funció pública.

i) Tenir l’aptitud psicofísica que en cada cas deter-
mini la convocatòria corresponent, i que es verifica mit-
jançant les proves que s’hi estableixin.

2. Els aspirants estrangers també han de complir,
quant als nivells acadèmics, títols o nivells d’estudi i els
límits d’edat, les condicions particulars que els siguin
aplicables, de conformitat amb el que disposa la con-
vocatòria corresponent, d’entre les que estableix l’article
19 del Reglament general d’ingrés i promoció a les For-
ces Armades.

CAPÍTOL III

Ensenyament militar de formació

Article 9. Centres d’ensenyament militar.

L’ensenyament militar de formació es pot impartir als
centres militars de formació o a les unitats que el ministre
de Defensa determini.

Article 10. Fases de formació.

1. Produïda l’assignació definitiva de places, els
aspirants estrangers seleccionats duen a terme una fase
de formació general militar, seguida d’una altra de for-
mació específica d’igual durada i contingut que les esta-
blertes per als nacionals.

2. No obstant el que indica l’apartat anterior, el
ministre de Defensa ha d’adaptar els plans d’estudis dels
militars professionals de tropa i marineria, a fi de pro-
porcionar als alumnes estrangers una instrucció adequa-
da sobre els principis i valors constitucionals i les ins-
titucions, així com els coneixements bàsics històrics i
culturals d’Espanya. Aquesta adaptació no pot suposar,
en cap cas, un increment de la càrrega lectiva respecte
als espanyols superior a tres hores setmanals.

Article 11. Règim d’alumnat.

1. Els alumnes estrangers segueixen el règim d’a-
lumnat del centre en el qual cursen els estudis previstos
per als espanyols.

2. Els alumnes estrangers són baixa al centre militar
d’ensenyament militar corresponent, a més de les causes
previstes per als espanyols, per pèrdua de la nacionalitat
d’origen sense adquirir l’espanyola o qualsevol de les
estrangeres previstes a la convocatòria en la qual va
obtenir plaça.

CAPÍTOL IV

Trajectòria professional

Article 12. Règim general.

La relació juridicopública de caràcter especial que
s’estableix amb la signatura del compromís es regeix
per la Llei de règim del personal de les Forces Armades
i la normativa de desplegament, amb les especificitats
que estableix aquest Reglament.

Article 13. Compromisos.

La relació de serveis professionals amb les Forces
Armades s’estableix mitjançant la signatura d’un com-
promís únic, que, a comptar del nomenament com a
alumne del centre d’ensenyament militar corresponent,
té una durada de tres anys, i des de la data de la sig-
natura, té els efectes pertinents a les finalitats de resi-
dència i permís de treball.

Article 14. Ocupació.

1. L’ocupació dels militars professionals de tropa
i marineria estrangers és la de soldat o mariner.

2. Com a distinció es pot atorgar el grau de soldat
o mariner de primera, en funció de l’historial militar i
de la forma establerta per als espanyols.

Article 15. Canvi d’especialitat.

Els militars professionals de tropa i marineria estran-
gers poden canviar d’especialitat en els termes que pre-
veu l’article 49 de la Llei de règim del personal de les
Forces Armades amb les limitacions d’especialitats i des-
tinacions que preveuen els annexos II i III d’aquest Regla-
ment.
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Article 16. Pròrroga del compromís.

1. El compromís dels militars professionals de tropa
i marineria estrangers no es pot prorrogar mentre man-
tinguin aquesta última condició.

2. Això no obstant, en el cas que s’hagi so�icitat
l’adquisició de la nacionalitat espanyola, el compromís
es pot prorrogar fins a l’acabament del procediment ins-
truït amb aquesta finalitat.

Aquesta demora en l’acabament del compromís l’han
d’instar els interessats en un termini no inferior a quatre
mesos anteriors a la data prevista d’acabament del com-
promís, mitjançant un escrit dirigit al comandament o
prefectura de personal de l’exèrcit corresponent i acom-
panyat d’una còpia autenticada de la so�icitud de con-
cessió de la nacionalitat espanyola. La resolució que s’a-
dopti s’ha de notificar als interessats i s’ha de comunicar
a les seves unitats de destinació.

Si després del procediment previst els interessats no
adquireixen definitivament la nacionalitat espanyola, han
de ser baixa a les Forces Armades. L’inici d’un expedient
de nacionalitat nou no té efecte de pròrroga de com-
promís.

Igualment, poden prorrogar el seu compromís fins
a quinze dies després que conclogui la missió, si ho
so�iciten, quan formin part d’unitats militars a les quals
s’assignin missions fora del territori nacional quan el seu
compromís previ acabi durant el desenvolupament d’a-
questes missions.

Finalment, també poden prorrogar el seu compromís
en el cas que preveu l’article 157 de la Llei 17/1999,
de règim del personal de les Forces Armades, com a
conseqüència d’insuficiència temporal de condicions psi-
cofísiques.

3. En el cas de concessió de la nacionalitat espa-
nyola, els interessats poden continuar la seva relació
de serveis com a militars professionals de tropa i mari-
neria en les mateixes condicions que la resta dels espa-
nyols.

Article 17. Acabament i resolució del compromís.

1. La relació de serveis professionals amb les Forces
Armades cessa per l’acabament del compromís o per
resolució del compromís.

2. El compromís contret finalitza en la data de ven-
ciment o quan finalitzi el procediment instruït per a la
concessió de la nacionalitat espanyola en el cas que
preveu l’apartat 2 de l’article 16 d’aquest Reglament.

3. A més del que estableix l’apartat 3 de l’article
148 de la Llei de règim del personal de les Forces Arma-
des, el compromís contret es resol en perdre la nacio-
nalitat d’origen sense adquirir l’espanyola o qualsevol
altra de les que inclou l’article 2 d’aquest Reglament
que permeten accedir a la condició de militar profes-
sional de tropa i marineria.

4. En cas d’acabament o resolució del compromís
sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, l’estranger
queda sotmès al règim general de drets i obligacions
aplicable als estrangers, sense que li sigui aplicable el
que disposa l’article 169 de la Llei de règim del personal
de les Forces Armades.

Article 18. Temps de servei.

1. El temps prestat com a militar professional de
tropa i marineria estranger, en el cas d’adquisició de
la nacionalitat espanyola i continuació a les Forces Arma-
des, és computable a tots els efectes.

2. A les convocatòries d’ingrés i promoció a les For-
ces Armades es valora com a mèrit el temps prestat
pels estrangers com a militars professionals de tropa
i marineria.

CAPÍTOL V

Adquisició de la nacionalitat espanyola

Article 19. Certificacions acreditatives.

1. El militar professional de tropa i marineria estran-
ger que es proposi adquirir la nacionalitat espanyola pot
so�icitar al cap de la seva unitat que li expedeixi una
certificació acreditativa de tots els aspectes que li constin
sobre els fets i les circumstàncies previstos als expe-
dients de nacionalitat que regula la normativa del Regis-
tre civil i, en particular, els relatius a:

a) La identitat i estat civil.
b) El temps de servei prestat a les Forces Armades,

amb indicació del lloc de la seva residència durant el
període i, si s’escau, el temps de servei que li resta de
compromís.

c) La conducta observada durant la seva permanèn-
cia a les Forces Armades, amb menció especial al seu
grau d’adaptació a la cultura i l’estil de vida espanyols
i a la institució militar en particular.

2. El militar professional de tropa i marineria estran-
ger, a l’acabament o resolució del seu compromís, pot
so�icitar la mateixa certificació, la qual ha de contenir
a més una menció expressa al motiu de l’acabament
o la resolució.

Article 20. Expedients de nacionalitat.

Les certificacions expedides de conformitat amb l’ar-
ticle anterior poden tenir plens efectes acreditatius en
els expedients de nacionalitat que regula la normativa
del Registre civil, sense perjudici dels informes que, en
tot cas, s’hagin de so�icitar d’acord amb el que disposa
l’esmentada normativa.

Disposició addicional única. Distribució d’efectius.

Les places per oferir fins a assolir la quota màxima
d’estrangers que preveu l’article 3 del Reglament es dis-
tribueixen, a proposta dels caps dels estats majors de
l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire,
en els anys 2003, 2004 i 2005, i se’n detreuen les
que hagin estat cobertes a la convocatòria única de l’any
2002.

ANNEX I

Països de nacionalitat dels estrangers

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Costa Rica.
d) Colòmbia.
e) Cuba.
f) Xile.
g) Equador.
h) El Salvador.
i) Guinea Equatorial.
j) Guatemala.
k) Hondures.
l) Mèxic.
m) Nicaragua.
n) Panamà.
ñ) Paraguai.
o) Perú.
p) República Dominicana.
q) Uruguai.
r) Veneçuela.
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ANNEX II

Especialitats a les quals poden accedir estrangers

A) Exèrcit de Terra:

a) Infanteria lleugera.
b) Enginyers.
c) Artilleria de campanya.

B) Armada:

Infanteria de marina.

C) Exèrcit de l’Aire:

Seguretat i defensa.

ANNEX III

Unitats a les quals poden accedir estrangers

A) Exèrcit de Terra:

a) Brigada d’Infanteria Lleugera «Rey Alfonso XIII»,
II de la Legió.

b) Brigada d’Infanteria Lleugera Paracaigudista «Al-
mogávares VI».

B) Armada:

Terç Armada.

C) Exèrcit de l’Aire:

Esquadró de Sapadors Paracaigudistes.

MINISTERI DE FOMENT

23339 CORRECCIÓ d’errors i errada del Reial decret
642/2002, de 5 de juliol, pel qual s’aprova
la «Instrucció per al projecte i l’execució de
forjats unidireccionals de formigó estructural
realitzats amb elements prefabricats (EFHE)».
(«BOE» 287, de 30-11-2002.)

Havent observat errors i una errada al Reial decret
642/2002, de 5 de juliol, pel qual s’aprova la «Instrucció
per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de
formigó estructural realitzats amb elements prefabricats
(EFHE)», publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número
187, de 6 d’agost de 2002, i en el suplement en català
número 17, de 2 de setembre de 2002, es procedeix
a fer-ne les rectificacions oportunes referides a la versió
en llengua catalana:

A la pàgina 2403, a la figura 8, on diu: «Rfct,k» i
««0,6.fck», ha de dir: «Rfct,j» i ««0,6.fcj», respectivament.

A la pàgina 2406, a l’apartat 13.3, tercer paràgraf,
on diu: «... recobriment mínim de la taula 13.3 s’incre-
menten...», ha de dir: «... recobriment mínim s’incremen-
ten...».

A la pàgina 2413, a l’apartat 15.2.2, primer paràgraf,
on diu: «... 7m2...» i «... 12m2...», ha de dir: «... 7m...»
i «... 12m...», respectivament.

A la pàgina 2414, al peu de la taula 15.2.2, on diu:
«... combinació infreqüent...», ha de dir: «... combinació
poc freqüent...».

A la pàgina 2417, a la figura, on diu: «Figura 17.a...»,
ha de dir: «Figura 17...».

A la pàgina 2432, a l’apartat 1.2, on diu: «... als apar-
tats 6.3.5 i 6.3.7», ha de dir: «... als apartats 14.6.1
i 14.6.2».

A la pàgina 2433, a la figura A.3.1, on diu: «vora
de càrrega» i «centre de càrrega», ha de dir: «càrrega
de vora» i «càrrega de centre», respectivament.

A la pàgina 2438, a l’annex 4, últim paràgraf, on
diu: «... a l’apartat 14.2.2.a)...» i «... segons 14.2.2.b)...»,
ha de dir: «... a l’apartat 14.2.2.1.a)...» i «... segons
14.2.2.1.b)», respectivament.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

23340 REIAL DECRET 1201/2002, de 20 de novem-
bre, pel qual es regula la producció integrada
de productes agrícoles. («BOE» 287,
de 30-11-2002.)

L’obtenció per part dels agricultors de productes agrí-
coles de qualitat i saludables per al consumidor, mit-
jançant la utilització de pràctiques de conreu que res-
pectin el medi ambient, ha de ser un objectiu prioritari
de l’agricultura moderna.

La utilització de mètodes que, tenint en compte les
exigències de la societat, la rendibilitat del conreu i la
protecció del medi ambient, disminueixin l’ús de pro-
ductes químics i permetin obtenir produccions agrícoles
d’alta qualitat, és una exigència en la modernització de
l’agricultura. Aquests objectius es poden assolir mitjan-
çant les tècniques de maneig integrat.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mit-
jançant les ordres de 26 de juliol de 1983 i de 17 de
novembre de 1989, i les diferents comunitats autònomes
han promogut l’aplicació de tècniques de conreu que
s’aproximen a la lluita integrada mitjançant la creació
d’agrupacions per a tractaments integrats en agricultura
i altres tipus d’agrupacions d’agricultors. La lluita contra
plagues en aquestes agrupacions amb la utilització prio-
ritària mètodes respectuosos amb el medi ambient,
reduint l’ús de productes químics, ha permès adquirir
l’experiència necessària i establir les bases per elaborar
les normes de producció que preveu aquest Reial decret.

Les produccions agrícoles obtingudes amb les tèc-
niques esmentades s’alineen amb els principis generals
de la producció integrada, ja que la seva aplicació implica
un respecte més gran de l’equilibri dels ecosistemes,
redueix contaminacions innecessàries a l’aire, l’aigua i
el sòl, i permet que els productes agrícoles tinguin la
menor quantitat possible de residus químics indesitja-
bles.

Per tant, hi ha la necessitat de diferenciar els pro-
ductes agrícoles obtinguts mitjançant sistemes de pro-
ducció integrada, de garantir les seves característiques
i d’informar-ne el consumidor, a causa del seu valor afegit
als mercats, el que aconsella regular l’ús dels distintius
—etiquetes o marques de garantia— als productes així
obtinguts.

Així mateix, cal regular l’ús d’identificacions de garan-
tia als productes agrícoles transformats obtinguts sota
condicions de producció integrada, i per fer-ho cal com-
plir determinats requisits.

En aquesta norma, sense perjudici d’altres disposi-
cions que, si s’escau, regulin la producció, l’elaboració,
la comercialització, l’etiquetatge i el control dels produc-
tes vegetals, s’estableixen els requisits generals que han


