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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
10966 Ordre DEF/2096/2015, de 29 de setembre, per la qual es fixen els termes i les 

condicions perquè el militar pugui residir en un municipi diferent del de 
destinació.

L’article 22.1 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels membres 
de les Forces Armades, estableix que els militars han d’estar en disponibilitat permanent 
per al servei. Així mateix, assenyala que les exigències d’aquesta disponibilitat s’han 
d’adaptar a les característiques pròpies de la destinació i les circumstàncies de la situació.

D’aquest deure de caràcter professional deriva, per als membres de les Forces 
Armades, la necessitat que el militar estableixi la seva residència en el municipi de la seva 
destinació, tal com assenyala l’article 23.1 de l’esmentada Llei orgànica 9/2011, de 27 de 
juliol, tot i que en pot ser una de diferent sempre que s’asseguri el compliment adequat de 
les seves obligacions, en els termes i les situacions que regula aquesta Ordre ministerial.

D’altra banda, l’article 23.2, estableix que el militar té l’obligació de comunicar a la seva 
unitat el lloc del seu domicili habitual o temporal, així com qualsevol altra dada de caràcter 
personal que faci possible localitzar-lo si les necessitats del servei ho exigeixen.

Els mitjans actuals de transport públics i privats i els avenços en les tecnologies de les 
comunicacions permeten que els desplaçaments i trasllats siguin més ràpids i segurs, de 
manera que faciliten la possibilitat de localitzar el militar quan les circumstàncies de la 
situació ho requereixin, i fan compatible la disponibilitat permanent per al servei del 
membre de les Forces Armades amb la possibilitat que fixi la seva residència habitual en 
un municipi diferent del de destinació, sempre que es donin les condicions que estableix 
aquesta Ordre ministerial.

És important fer una menció expressa al fet que aquesta Ordre ministerial està 
supeditada al que disposa l’article 3.1 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, que estableix que són comissions de servei amb dret a 
indemnització les comeses especials que circumstancialment s’ordenin al personal 
comprès a l’article 2 del Reial decret esmentat i que hagi d’exercir fora del terme municipal 
on radiqui la seva residència oficial, entenent com a tal el terme municipal corresponent a 
l’oficina o la dependència en què s’acompleixin les activitats del lloc de treball habitual, 
llevat que, de manera expressa i segons la legislació vigent, s’hagi autoritzat la residència 
del personal en un terme municipal diferent del corresponent al lloc de treball esmentat i 
es faci constar a l’ordre o al passaport en què es designi la comissió d’aquesta 
circumstància. Aquesta autorització no altera el concepte de residència oficial per la qual 
cosa, en cap cas, pot tenir la consideració de comissió de servei el desplaçament habitual 
des del lloc on s’estigui autoritzat a residir fins al del centre de treball, encara que aquests 
estiguin en termes municipals diferents.

Segons el que disposa l’article 57.6 del Reial decret 1286/2010, de 15 d’octubre, pel 
qual s’aprova l’Estatut de l’organisme autònom l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i 
Equipament de la Defensa, s’ha inclòs una disposició addicional sobre l’acreditació de la 
residència habitual, tot això sense perjudici dels criteris que per a l’aplicació del que 
preceptua aquest article estableixi l’Institut esmentat.

Finalment, el que disposa aquesta Ordre ministerial és independent del que regula el 
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, en 
especial pel que fa a la residència oficial en la definició de les comissions de servei amb 
dret a indemnització.

Durant la seva tramitació, aquesta Ordre ministerial ha rebut l’informe de les 
associacions professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces 
Armades, de conformitat amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de 
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drets i deures dels membres de les Forces Armades. Finalment, d’acord amb el que 
estableix l’article 49.1.c) de la Llei orgànica esmentada, també ha rebut l’informe del 
Consell de Personal de les Forces Armades.

En virtut d’això i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Ordre ministerial té per objecte regular:

a) Els termes i les condicions per tal que el militar pugui residir en un municipi diferent 
d’aquell en què radica la seva unitat de destinació o la unitat on estigui en comissió de 
servei.

b) El deure de comunicar el seu domicili habitual o temporal, així com altres dades de 
caràcter personal, a la seva unitat de destinació o en la qual estigui en comissió de servei, 
als efectes de la seva localització si les necessitats del servei ho exigeixen.

2. Aquesta norma és aplicable al personal militar que estigui en les situacions 
administratives de servei actiu o reserva, destinat o en comissió de servei, en qualsevol 
unitat, centre o organisme de les Forces Armades, i als alumnes de l’ensenyament militar 
de formació.

Article 2. Disponibilitat permanent per al servei.

Els militars han d’estar en disponibilitat permanent per al servei. Les exigències 
d’aquesta disponibilitat s’han d’adaptar a les característiques pròpies de la destinació i a 
les circumstàncies de la situació, d’acord amb el que estableix l’article 22.1 de la Llei 
9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels membres de les Forces Armades.

Article 3. Residència.

Només als efectes del que disposa aquesta Ordre ministerial, el militar pot ocupar una 
residència de manera habitual o temporal, i en cadascun dels supòsits s’entén el següent:

a) Residència habitual: és la que usualment ocupa el militar mentre presta serveis en 
la seva destinació.

b) Residència temporal: és la que ocasionalment pot ocupar el militar en els períodes 
en què per qualsevol causa no presti serveis o, si s’escau, quan estigui prestant una 
comissió de servei.

Article 4. Residència habitual.

1. El lloc de residència habitual del militar és el del municipi de la seva destinació.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el militar pot fixar la seva residència 

habitual en un municipi diferent del de la seva destinació quan es compleixin les condicions 
següents:

a) Que el municipi estigui en territori nacional.
b) Que pugui exercir adequadament totes les obligacions militars, pròpies del seu lloc 

de treball, càrrec o funció que faci.
c) Que pugui complir, en un correcte estat de condicions psicofísiques, la jornada 

habitual de treball establerta en la seva unitat, centre o organisme, així com la prestació de 
guàrdies, serveis i altres horaris especials que es determinin.

d) Que es pugui incorporar a la seva destinació en un termini no superior a dues 
hores des que se’l requereixi.

Aquest termini es pot reduir depenent del tipus d’unitat, destinació o càrrec que 
exerceixi el militar i en funció de la situació i de l’estat de disponibilitat exigit. El subsecretari 
de Defensa i els caps d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, 
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en l’àmbit de les seves competències respectives, han de determinar les unitats que 
requereixin un termini d’incorporació inferior al que estableix aquesta lletra.

3. Als efectes de la quantia de les indemnitzacions per residència, que regulen els 
acords de Consell de Ministres de 23 de desembre de 1992, de 25 de febrer de 2000, i els 
posteriors sobre aquesta matèria, s’entén per residència la corresponent al municipi de la 
seva destinació.

4. Els titulars de destinacions que tinguin assignats pavelló de càrrec han de fixar la 
seva residència habitual en el pavelló esmentat, independentment del municipi en què 
s’ubiqui.

5. L’autorització per establir la residència habitual en un municipi diferent del de 
destinació no és causa d’exoneració, ni d’atenuació de la responsabilitat eventual que es 
pugui deduir per infracció dels deures de presència i acatament de les normes sobre 
jornades, horaris, guàrdies i serveis establerts.

Article 5. Competència i procediment.

1. La competència per a la concessió o denegació de l’autorització per fixar la 
residència habitual en un municipi diferent del de destinació correspon al cap d’unitat, 
vaixell, centre o establiment de destinació, o en el qual es presti una comissió de servei.

2. Les sol·licituds d’autorització per fixar la residència habitual en un municipi diferent 
del de destinació s’han d’elevar per un conducte regular al cap d’unitat, vaixell, centre o 
establiment, amb l’ús del model de l’annex.

3. L’autoritat competent, previ tràmit d’audiència a l’interessat, ha de resoldre per 
escrit, motivada i de manera individualitzada, la sol·licitud d’autorització de residència en 
un lloc diferent del de destinació.

4. El termini màxim per notificar a l’interessat la resolució que s’adopti és de quinze 
dies hàbils a comptar del següent al de la presentació de la sol·licitud al seu superior 
immediat. El venciment d’aquest termini sense resolució expressa permet a l’interessat 
entendre estimada la seva sol·licitud.

Article 6. Situacions especials.

1. A més del que preveuen els articles anteriors, quan es donin circumstàncies 
extraordinàries, familiars o personals, degudament justificades o per motius de seguretat 
personal contrastats, el cap d’unitat pot autoritzar el militar afectat per aquestes 
circumstàncies a residir en un altre municipi diferent del de destinació, sense les limitacions 
que conté l’article 4.

2. Per causes sobrevingudes i en situacions especials relacionades amb les 
necessitats del servei i durant un període concret de temps, el cap d’unitat pot revocar les 
autoritzacions concedides o no concedir les sol·licituds d’autorització per fixar la residència 
habitual en un municipi diferent del de destinació. La decisió adoptada s’ha de comunicar 
per escrit al militar afectat, i ha de ser justificada, motivada i individualitzada.

3. Quan el cap d’unitat no disposi de pavelló de càrrec i vulgui fixar la seva residència 
habitual en un municipi diferent del de la destinació, ho ha de sol·licitar al superior jeràrquic 
de qui depengui, i s’ha d’ajustar al procediment que descriu aquesta Ordre ministerial.

Article 7. Localització del militar.

El militar té l’obligació de comunicar a la seva unitat l’adreça postal de la seva 
residència habitual o temporal, així com els seus números de telèfon i adreça de correu 
electrònic, degudament actualitzats, que permetin la seva localització si les necessitats del 
servei ho requereixen. Aquesta gestió es pot fer a través del portal personal o pel 
procediment que estableixen les unitats, els centres o els organismes.

Les dades de residència, telèfon i adreça de correu electrònic s’han de gestionar en el 
fitxer del Registre d’informació del personal del Ministeri de Defensa (SIPERDEF), que 
disposa de les garanties de protecció i reserva d’ús que preveu l’article 81 del Reglament 
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de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Només el personal expressament autoritzat pels caps de les unitats, els centres i els 
organismes pot utilitzar aquestes dades, respecte del personal destinats en aquests, en 
comissió de servei o adscrits, als efectes que preveu aquesta Ordre ministerial.

Disposició addicional primera. Acreditació de residència habitual als efectes de sol·licitud 
de compensació econòmica.

Sense perjudici del que disposa l’article 57 de l’Estatut de l’Institut d’Habitatge, 
Infraestructura i Equipament de la Defensa, aprovat pel Reial decret 1286/2010, de 15 
d’octubre, als efectes de sol·licitud de compensació econòmica, s’entén per lloc de 
residència habitual del militar el municipi de la seva destinació, acreditat mitjançant la 
publicació corresponent en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa».

Disposició addicional segona. Personal destinat o comissionat a l’estranger.

El personal destinat o comissionat a l’estranger es regeix per la normativa específica 
de la seva destinació o comissió, i li és d’aplicació supletòria el que disposa aquesta Ordre 
ministerial.

Disposició addicional tercera. Personal pendent d’assignació de destinació o en reserva 
sense destinació.

El personal en servei actiu pendent d’assignació de destinació, o en reserva sense 
destinació, pot establir lliurement en qualsevol municipi del territori nacional el seu lloc de 
residència habitual, amb l’única obligació de proporcionar en el seu centre o unitat 
d’adscripció les dades necessàries per localitzar-lo.

Disposició transitòria primera. Autoritzacions de residència en vigor.

Els caps d’unitat en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta 
disposició han de revisar les autoritzacions de residència en un municipi diferent del de 
destinació concedides per adequar-les al contingut d’aquesta Ordre ministerial, i han de 
donar el tràmit d’audiència oportú al personal afectat.

Disposició transitòria segona. Autoritzacions en tramitació.

A les sol·licituds d’autorització de residència en un municipi diferent del de destinació 
que estiguin en fase de resolució, els és aplicable aquesta Ordre ministerial.

Disposició transitòria tercera. Actualització dels fitxers de dades.

Les unitats, els centres i els organismes disposen de tres mesos, a partir de la data 
d’entrada en vigor d’aquesta Ordre ministerial, per actualitzar el SIPERDEF amb les dades 
necessàries que permetin localitzar el personal militar destinat, en comissió de servei o 
adscrit a aquests.

Disposició derogatòria única. Derogació de normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
preceptua aquesta Ordre ministerial.
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Disposició final primera. Modificació de l’Ordre DEF/226/2012, de 3 de febrer de 2012, 
per la qual es creen i se suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal de diversos 
òrgans de la Direcció General de Personal.

Es modifica el primer paràgraf del número 2n, descripció dels tipus de dades, de la 
lletra d) del fitxer 7, Registre d’informació del personal del Ministeri Defensa (SIPERDEF), 
de l’annex I de l’Ordre DEF/226/2012, de 3 de febrer de 2012, per la qual es creen i se 
suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal de diversos òrgans de la Direcció 
General de Personal, que queda redactat de la manera següent:

«Identificatius: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, 
imatge/veu, número de Registre de personal, número de la Seguretat Social / 
mutualitat.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 29 de setembre de 2015.–El ministre de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANNEX

 

Sol·licitud d'autorització per fixar la residència habitual en un municipi diferent 
del de destinació 

1. DADES DEL SOL·LICITANT. 
 
Nom i cognoms: DNI: 

Ocupació: Cos: Situació: 

Municipi de la unitat de destinació: 

Si s'escau, municipi on s'ubica la unitat en què presta la comissió de servei: 

 
2. MUNICIPI I ADREÇA ON VOL FIXAR LA RESIDÈNCIA HABITUAL. 

 
Municipi: Codi postal: Província: 

Adreça: 

Observacions: 

 
3. MOTIUS/DOCUMENTS EN QUÈ FONAMENTA LA SEVA SOL·LICITUD. 

(Només per a situacions especials, adjuntant els documents necessaris) 
 
 

 
El sotasignat, a l'empara del que estableix l'Ordre ministerial vigent per la qual es fixen 
els termes i les condicions perquè el militar pugui residir en un municipi diferent del de 
destinació, SOL·LICITA autorització per fixar la residència habitual en el municipi i 
l'adreça consignats.  

 
__ __ ,  ____ de ______  de 20__ 

Signatura de l'interessat 
 

 
 

__________ ,  ____ de ______  de 20__ 
Autoritat competent 

 
DESTINATARI: autoritat competent. 
 
 
* En virtut del que estableix l'article 5.3 d'aquesta Ordre ministerial, en cas que sigui negativa, i previ tràmit d'audiència a l'interessat, s'ha de 
motivar i individualitzar. 
EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ. 
 

 
 

Autoritzat: Sí  No  (*)
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1. DADES DEL SOL·LICITANT. 
 
Nom i cognoms: DNI: 

Ocupació: Cos: Situació: 

Municipi de la unitat de destinació: 

Si s'escau, municipi on s'ubica la unitat en què presta la comissió de servei: 

 
2. MUNICIPI I ADREÇA ON VOL FIXAR LA RESIDÈNCIA HABITUAL. 

 
Municipi: Codi postal: Província: 

Adreça: 

Observacions: 

 
3. MOTIUS/DOCUMENTS EN QUÈ FONAMENTA LA SEVA SOL·LICITUD. 

(Només per a situacions especials, adjuntant els documents necessaris) 
 
 

 
El sotasignat, a l'empara del que estableix l'Ordre ministerial vigent per la qual es fixen 
els termes i les condicions perquè el militar pugui residir en un municipi diferent del de 
destinació, SOL·LICITA autorització per fixar la residència habitual en el municipi i 
l'adreça consignats.  

 
__ __ ,  ____ de ______  de 20__ 

Signatura de l'interessat 
 

 
 

__________ ,  ____ de ______  de 20__ 
Autoritat competent 

 
DESTINATARI: autoritat competent. 
 
 
* En virtut del que estableix l'article 5.3 d'aquesta Ordre ministerial, en cas que sigui negativa, i previ tràmit d'audiència a l'interessat, s'ha de 
motivar i individualitzar. 
EXEMPLAR PER A L'INTERESSAT. 

Autoritzat: Sí  No  (*)
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