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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
10967 Ordre DEF/2097/2015, de 29 de setembre, per la qual es regula l’autorització 

prèvia per a desplaçaments a l’estranger del personal militar.

L’article 11 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels membres 
de les Forces Armades, estableix que el militar es pot desplaçar lliurement pel territori 
nacional sense perjudici de les limitacions derivades de les exigències del deure de 
disponibilitat permanent a què es refereix l’article 22 de la Llei esmentada. Així mateix, 
recull que en els desplaçaments a l’estranger s’han d’aplicar els mateixos criteris que els 
que es facin en territori nacional, i que en funció de la situació internacional i en operacions 
militars a l’exterior, és preceptiva una autorització prèvia de conformitat amb el que 
estableixi una ordre del ministre de Defensa.

Queden fora de l’àmbit d’aquesta Ordre ministerial els desplaçaments del militar a 
l’estranger per raó de les destinacions o de les comissions de servei que pugui prestar, que 
se segueixen regint per la seva normativa.

D’altra banda, l’autorització a la qual fa referència aquesta Ordre ministerial no suposa 
la concessió de vacances o permisos reglamentaris, els quals s’han de continuar concedint 
segons les seves normes específiques.

Durant la seva tramitació, aquesta Ordre ministerial va rebre l’informe de les 
associacions professionals de conformitat 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. Finalment, d’acord 
amb el que estableix l’article 49.1.c) de la Llei orgànica esmentada, n’ha emès informe el 
Consell de Personal de les Forces Armades.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre ministerial té per objecte regular, com a desplegament de la Llei 
orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels membres de les Forces Armades, 
l’autorització prèvia per a desplaçaments a l’estranger del personal militar, inclòs el que ja 
està destinat a l’estranger i que es vol desplaçar a un tercer estat, quan aquests 
desplaçaments no tinguin caràcter oficial.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquestes normes són aplicables al personal militar que estigui en les situacions 
administratives en què segons la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, no 
tingui la condició militar en suspens.

Article 3. Necessitat d’autorització.

1. El militar es pot desplaçar lliurement a països estrangers amb l’excepció que 
exposa l’apartat següent i amb el compliment del deure de comunicar a la seva unitat la 
seva residència temporal i les dades de caràcter personal que facin possible la seva 
localització, d’acord amb el que indica l’article 23.2 de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de 
juliol.

2. El secretari general de Política de Defensa ha d’establir, en funció de la situació 
internacional, els països o territoris per als quals el militar necessita autorització prèvia al 
seu desplaçament i ho ha de comunicar als òrgans competents per resoldre les sol·licituds 
d’autorització, que han d’utilitzar els mitjans d’informació necessaris perquè el personal 
militar tingui coneixement dels països o territoris afectades per aquestes limitacions.
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3. La determinació de països per als quals es necessita autorització prèvia al seu 
desplaçament té caràcter independent de les mesures que adopti el Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació respecte de la sortida d’espanyols a l’estranger, però s’ha de 
portar a terme de manera coordinada amb les mesures esmentades.

4. En operacions militars a l’exterior, correspon al cap d’Estat Major de la Defensa, 
tenint en consideració el que estableix l’apartat 2 per al secretari general de Política de 
Defensa, la regulació dels supòsits en què es necessita autorització prèvia per desplaçar-se 
a tercers països des de la zona d’operacions.

Article 4. Procediment.

1. El militar que tingui la intenció de desplaçar-se a algun dels països o dels territoris 
que assenyala l’apartat 2 de l’article anterior ha de remetre per conducte reglamentari a la 
Direcció General de Personal, en el cas dels militars destinats a l’estructura orgànica 
aliena als exèrcits, o als comandaments o caps de personal respectius, en els casos 
restants, la sol·licitud d’autorització de sortida als països o territoris esmentats.

2. La sol·licitud ha de tenir entrada almenys quinze dies hàbils abans de l’inici del 
viatge, i ha d’indicar l’adreça on residirà el militar durant la seva estada i el mitjà de 
localització. Els òrgans competents que assenyala l’apartat anterior, en l’àmbit de les 
seves competències, poden reduir aquest termini quan concorrin circumstàncies 
excepcionals, incloses les relacionades amb la conciliació familiar, i degudament motivades 
pel sol·licitant.

3. Els òrgans que indica l’apartat 1 anterior, amb la valoració de les circumstàncies i 
les motivacions i observacions plantejades pel sol·licitant, han d’autoritzar o denegar, 
motivadament, la sol·licitud de desplaçament.

4. El termini per resoldre i comunicar la decisió sobre la sol·licitud plantejada és de 
set dies hàbils. La falta de resposta per part de l’òrgan competent en el termini indicat 
suposa la concessió de l’autorització per al desplaçament sol·licitat. A partir de l’onzè dia 
des de la presentació de la sol·licitud sense resposta, aquesta es considera concedida.

5. Qualsevol autorització concedida es pot revocar si la situació internacional o les 
operacions militars a l’exterior pateixen modificacions que així ho aconsellin.

Article 5. Format de la sol·licitud.

La sol·licitud d’autorització de sortida a l’estranger s’ha de fer mitjançant el model de 
document que figura com a annex.

Article 6. Recursos.

Contra les resolucions i els actes administratius que s’adoptin en l’exercici de les 
competències atribuïdes en aquesta Ordre ministerial, els militars interessats hi poden 
interposar els recursos administratius i contenciosos administratius que siguin pertinents, 
de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogada l’Ordre ministerial 170/1996, de 15 d’octubre, per la qual es 
regulen les notificacions de sortida a altres països del personal militar professional.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que estableix aquesta Ordre ministerial.
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Disposició final primera. Facultats d’aplicació.

Es faculten 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 per dictar les disposicions necessàries per a l’aplicació 
d’aquesta Ordre ministerial.

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.

ANNEX

Sol·licitud d’autorització per a desplaçaments a l’estranger

El/La (ocupació i exèrcit) ….....................................................…. Sr./Sra. (nom i 
cognoms) ………………..........……………., amb targeta d’identitat militar núm. ……….….., 
destinat/ada a...................................................…….........……………………., amb domicili 
a ………………….………………………………..............................…… i adreça de correu 
electrònic ……………….…………. sol·licita autorització per desplaçar-se als països que 
pels motius, el temps i les circumstàncies s’especifiquen:

Països i dates: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....…………........……………..

Adreça a l’estranger: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………......……………........………..

Mitjà de localització: ………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………...........………..

Motiu del viatge: ………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………….......……..

Observacions: ………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………….............
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

………………………., ……… de ……………… de ……….

El/La ………..…..

Direcció General de Personal / Comandament o Prefectura de Personal.
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