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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
10144 Reial decret 836/2015, de 21 de setembre, pel qual es modifica el Reglament 

d’avaluacions i ascensos en les Forces Armades i sobre l’accés a la condició 
de militar de carrera de militars de tropa i marineria, aprovat pel Reial decret 
168/2009, de 13 de febrer.

Els militars de tropa i marineria, el règim dels quals regula la Llei 8/2006, de 24 d’abril, 
de tropa i marineria, ascendeixen als llocs de treball de caporal i caporal primer en ocasió 
de vacant, i pels sistemes de concurs o concurs oposició. Aquesta mateixa Llei estableix 
que reglamentàriament s’han de determinar els requisits i les circumstàncies exigibles.

En el Reglament d’avaluacions i ascensos en les Forces Armades i sobre l’accés a la 
condició de militar de carrera de militars de tropa i marineria, aprovat pel Reial decret 
168/2009, de 13 de febrer, es van establir les condicions prèvies, així com el procediment 
i nombre màxim de convocatòries per a l’ascens.

Aquest Reglament fixa el sistema de concurs o concurs oposició per a l’ascens a 
caporal, i el de concurs oposició per a l’ascens a caporal primer, i limita a tres convocatòries 
per lloc de treball el nombre màxim a les quals es pot optar.

Mitjançant aquesta modificació normativa s’augmenta el nombre màxim de 
convocatòries per a l’ascens a caporal i caporal primer de tres a quatre, que coincideix 
amb el nombre màxim de cicles perquè un militar deixi de ser avaluat per a l’ascens a 
determinats llocs de treball en altres escales, i, conseqüentment, s’igualen les condicions 
de promoció i exercici de carrera de tots els militars professionals. A més, aquesta 
modificació comporta un avantatge afegit en la gestió del personal de tropa en els exèrcits, 
ja que s’eleva la competitivitat en les convocatòries per a l’ascens a aquests dos llocs de 
treball, la qual cosa té com a conseqüència una millor selecció del personal que opta a 
l’ascens.

Durant la seva tramitació, les associacions professionals amb representació en el 
Consell de Personal de les Forces Armades van emetre un informe sobre aquest Reial 
decret, d’acord amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i 
deures dels membres de les Forces Armades, i s’ha donat coneixement d’aquesta a les 
associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals de membres 
de les Forces Armades, de conformitat amb l’article 40.1.c) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 
de juliol. Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de l’esmentada Llei 
orgànica, també n’ha emès un informe el Consell de Personal de les Forces Armades.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 18 de setembre de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament d’avaluacions i ascensos en les Forces Armades 
i sobre l’accés a la condició de militar de carrera de militars de tropa i marineria, 
aprovat pel Reial decret 168/2009, de 13 de febrer.

Es modifica l’apartat 8 de l’article 16 del Reglament d’avaluacions i ascensos en les 
Forces Armades i sobre l’accés a la condició de militar de carrera de militars de tropa i 
marineria, aprovat pel Reial decret 168/2009, de 13 de febrer, que queda redactat de la 
manera següent:

«8. El nombre màxim de convocatòries a les quals es pot optar per ascendir a 
caporal i caporal primer és de quatre per lloc de treball. No s’exhaureix convocatòria 
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si l’aspirant comunica la seva renúncia expressa a participar-hi amb anterioritat a la 
publicació dels resultats del concurs o, si es tracta d’un concurs oposició, abans de 
la publicació dels resultats de la fase de concurs.»

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, 21 de setembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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