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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
3648 Reial decret 151/2016, de 15 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 

386/2013, de 31 de maig, pel qual es fixen les plantilles reglamentàries 
d’oficials generals, oficials i suboficials de les Forces Armades per al període 
2013-2017.

L’article 16.2 Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, estableix que el 
nombre màxim de coronels és de 1.050. En aquesta xifra estan compresos els coronels 
dels cossos específics dels exèrcits i els coronels dels cossos comuns de les Forces 
Armades.

L’article 16.3 de la mateixa Llei 39/2007, de 19 de novembre, estableix que el Consell 
de Ministres, a proposta del ministre de Defensa, ha de fixar amb vigència per a períodes 
quadriennals les plantilles reglamentàries d’oficials generals, oficials i suboficials per 
cossos, escales i ocupacions dels militars de carrera, excepte les corresponents a les dues 
primeres ocupacions, els efectius de les quals són les que resultin de les provisions de 
places i de l’aplicació del sistema d’ascensos per antiguitat, i que el Govern ha d’informar 
les Corts Generals cada vegada que aprovi un Reial decret de desenvolupament de 
plantilles.

Tot i que la disposició transitòria primera de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, 
estableix que els efectius màxims que preveu l’article 16.2 d’oficials generals i coronels 
s’han d’assolir abans del 30 de juny de 2013, la disposició addicional quinzena de la Llei 
2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, va 
autoritzar el Govern a estendre fins al període quadriennal de plantilles 2013-2017 el 
procés d’ajust que estableix la disposició transitòria esmentada.

Amb el propòsit de reduir el nombre de coronels fins a assolir els efectius màxims 
autoritzats a l’article 16.2 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, en data 30 de juny de 
2017, les plantilles reglamentàries de coronels del cos general i del cos d’intendència de 
l’Exèrcit de Terra per al període 2013-2017, fixades pel Reial decret 386/2013, de 31 de 
maig, preveuen que en l’últim cicle d’ascensos s’amortitzin les places de trenta-sis coronels 
del cos general i tres del cos d’intendència.

Les dimensions reduïdes del cos d’intendència, unit a l’esforç d’amortització de vacants 
per a l’ocupació de coronel en els tres cicles d’ascens precedents han provocat una 
disminució significativa del nombre de vacants d’ascens a coronel que preveu el cicle 
2016-2017, alhora que un retard en l’edat d’ascens, la qual cosa fa aconsellable procedir 
a redistribuir l’esforç de reducció del nombre de coronels entre el cos general i el cos 
d’intendència de l’Exèrcit de Terra. Aquest esforç és assumible pel cos general, atès que 
és quantitativament superior en nombre, i ha de proporcionar al cos d’intendència la 
possibilitat de donar més vacants d’ascens en l’últim cicle del període quadriennal de 
plantilles, de manera que permeti que s’assoleixin els objectius marcats per als ascensos 
per elecció que defineix l’article 88.2, lletra a) de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, que 
proposa l’ascens a l’ocupació superior dels més capacitats i idonis; i ha de contribuir 
addicionalment a pal·liar l’envelliment del personal en les ocupacions de coronel i tinent 
coronel d’aquest cos.

El raonament anterior es concreta en la necessitat de modificar les plantilles 
reglamentàries de coronels en aquests dos cossos, de manera que s’amortitzin dues 
vacants més en el cos general i es disminueixin en el mateix nombre les vacants 
amortitzades en el cos d’intendència, i així mantingui invariable el nombre màxim de 
coronels que preveu el Reial decret 386/2013, de 31 de maig.

Durant la seva tramitació, aquest Reial decret va rebre l’informe de les associacions 
professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces Armades, de 
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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, i se’n va donar coneixement 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 esmentada. 
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 
de juliol, va rebre l’informe del 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 15 d’abril de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’annex al Reial decret 386/2013, de 31 de maig, pel qual es 
fixen les plantilles reglamentàries d’oficials generals, oficials i suboficials de les Forces 
Armades per al període 2013-2017.

Les plantilles de l’Exèrcit de Terra que figuren a l’apartat A de l’annex del Reial decret 
386/2013, de 31 de maig, pel qual es fixen les plantilles reglamentàries d’oficials generals, 
oficials i suboficials de les Forces Armades per al període 2013-2017, queden modificades 
de la manera següent:

U. La taula 1, Cos general, per a l’ocupació de coronel, queda substituïda per la que 
segueix:

«Ocupacions

Escales

Oficials

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Coronel 475 502 508 470»

Dos. La taula 2, Cos d’intendència, per a l’ocupació de coronel, queda substituïda per 
la que segueix:

«Ocupacions

Escales

Oficials

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Coronel 40 37 36 35»

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, 15 d’abril de 2016.

FELIPE R.

El ministre de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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