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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
1783 Reial decret 44/2019, de 8 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de 

destinacions del personal militar professional, aprovat pel Reial decret 
456/2011, d’1 d’abril.

El Reial decret 577/2017, de 12 de juny, pel qual es va modificar el Reglament de 
destinacions del personal militar professional aprovat pel Reial decret 456/2011, d’1 d’abril, 
va introduir un nou article 27 bis amb nous supòsits d’assignació de destinacions per 
circumstàncies excepcionals de conciliació de la vida professional, personal i familiar, 
establerts per la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, modificada per la 
Llei 46/2015, de 14 d’octubre.

Una vegada analitzat aquest article 27 bis, així com l’article 27 en el qual s’assignen 
destinacions a les militars víctimes de violència de gènere, per millorar l’efectivitat buscada 
amb l’assignació d’aquestes destinacions, es fa necessari aclarir o detallar qüestions que 
es consideren definides insuficientment en tots dos articles.

D’altra banda, per millorar el trànsit de la vida militar a la vida civil dels militars 
professionals amb compromisos temporals, s’estableix la possibilitat de poder sol·licitar 
una destinació quan s’acosten a la data de desvinculació per edat, per permetre’n 
l’assignació quan hi puguin complir un any de temps, de manera anàloga a la que hi ha per 
als militars de carrera quan passen a la reserva.

Per facilitar la gestió del personal en servei actiu pendent d’assignació de destinació i 
complir els terminis que defineix l’article 14.6, es disposa la possibilitat que a les 
publicacions de vacants específiques per a aquest personal es pugui delimitar per a una 
zona concreta d’escalafó.

També s’estableixen una sèrie de millores, que l’experiència acumulada des de 
l’entrada en vigor del Reglament demandava, relacionades amb l’assignació de vacants al 
militar que tingui previst l’ascens, l’assignació de vacants de concurs de mèrits i l’assignació 
de vacants als militars que, com a conseqüència de la instrucció d’un expedient per 
determinar si existeix insuficiència de condicions psicofísiques, s’hagin declarats útils i 
aptes per al servei o aptes amb limitacions per ocupar determinades destinacions.

Finalment, per cobrir el buit legal existent, s’estableix una nova causa de cessament 
en la destinació, quan, com a resultat d’haver superat un procés selectiu, un militar és 
nomenat funcionari en pràctiques en una altra administració per dur a terme una fase de 
pràctiques o un curs selectiu.

Durant la seva tramitació, el projecte d’aquest Reial decret va rebre l’informe de les 
associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals de 
membres de les Forces Armades, 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, 
també ha rebut l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació de conformitat amb els 
quals han d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la 
potestat reglamentària, com són els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia de la 
ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 8 de febrer de 2019,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament de destinacions del personal militar professional, 
aprovat pel Reial decret 456/2011, d’1 d’abril.

El Reglament de destinacions del personal militar professional queda modificat de la 
manera següent:

U. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 4 de l’article 6, amb la redacció següent:

«En les publicacions específiques per al personal militar que estigui en la 
situació de servei actiu pendent d’assignació de destinació, les vacants que s’hagin 
publicat i declarat desertes en publicacions anteriors es poden delimitar per a zones 
concretes d’escalafó, als efectes de facilitar el compliment del que disposa 
l’article 14.6.»

Dos. Es modifica l’apartat 7 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

«7. Les vacants s’han de publicar en les dates que determini el ministre de 
Defensa. Amb caràcter general s’ha de procurar que la incorporació a les noves 
destinacions es dugui a terme durant el període estival, per tal de facilitar 
l’escolarització dels fills en els casos que suposin un canvi de localitat.»

Tres. S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat 5 de l’article 7, amb la redacció següent:

«El militar afectat pel contingut d’aquest apartat pot quedar exempt del 
compliment del termini de mínima permanència en la destinació que ocupi per optar 
a una vacant assignada a l’ocupació immediata superior, d’acord amb les condicions 
que estableixi mitjançant una ordre el ministre de Defensa.»

Quatre. Es modifica l’apartat 2 de l’article 10, que queda redactat de la manera 
següent:

«2. El director general de Personal i els comandaments o cap de Personal dels 
exèrcits han d’establir els barems dels mèrits quantificables, incloent-hi una 
puntuació que, com a màxim, pot arribar a la que determinin els barems esmentats 
per a l’antiguitat en els supòsits següents:

a) La destinació prèvia del cònjuge o parella de fet, militar o funcionari, al 
municipi on radiqui la vacant sol·licitada, sempre que s’hi accedeixi des d’un municipi 
diferent o des de la situació de servei actiu pendent d’assignació de destinació.

b) La cura de fills, tant quan ho siguin per naturalesa com per adopció o 
acolliment permanent o preadoptiu, fins que el fill compleixi dotze anys, sempre que 
els interessats acreditin fefaentment que la vacant que se sol·licita permet una millor 
atenció al menor.

c) La cura d’un familiar, fins a segon grau inclusivament de consanguinitat o 
afinitat sempre que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui 
valer per si mateix i no desenvolupi una activitat retribuïda, sempre que s’hi accedeixi 
des d’un municipi diferent o des de la situació de servei actiu pendent d’assignació 
de destinació, i sempre que els interessats acreditin fefaentment que la vacant que 
se sol·licita permet una millor atenció del familiar. La valoració d’aquest supòsit és 
incompatible amb l’atorgada per la cura de fills.»

Cinc. Es modifica l’apartat 7 de l’article 14, que queda redactat de la manera següent:

«7. No s’ha d’assignar destinació quan es prevegi que el peticionari d’una 
vacant no pugui ocupar-la durant el temps mínim de permanència exigit. Per a les 
destinacions en territori nacional, s’exceptua d’aquesta norma al sol·licitant que 
estigui afectat per dissolució, trasllat o variació orgànica de la seva unitat, es trobi en 
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la situació de servei actiu pendent d’assignació de destinació o estigui previst el seu 
cessament en la destinació per alguna de les causes que estableixen els paràgrafs l), 
ñ) i p) de l’article 25.4 abans de la data de cobertura de la vacant, si aquesta consta 
a la publicació.

També s’exceptuen del compliment del temps mínim de permanència per a les 
destinacions en territori nacional al militar de carrera que tingui previst passar a la 
situació de reserva i al militar de complement o professional de tropa i marineria 
amb un compromís de llarga durada que finalitzi el seu compromís per edat, si 
poden complir un any de permanència en la destinació.»

Sis. Es modifica l’apartat 2 de l’article 18, que queda redactat de la manera següent:

«2. El militar que com a conseqüència del resultat d’un expedient per 
determinar si existeix insuficiència de condicions psicofísiques hagi estat declarat 
útil i apte per al servei i el que hagi estat declarat útil amb limitació per ocupar 
determinades destinacions sense aquesta limitació sigui conseqüència del servei, 
tenen dret preferent per ocupar les vacants, adequades a la seva condició 
psicofísica, que s’assignin per concurs de mèrits o antiguitat en les relacions de llocs 
militars, de l’Exèrcit o cos comú de pertinença, corresponents a unitats ubicades en 
el mateix terme municipal que la seva última unitat de destinació en territori nacional. 
Aquest dret es manté durant sis mesos des de la resolució de l’expedient, i no pot 
ser destinat forçós fins a la finalització del període esmentat.

Si durant la tramitació de l’expedient per determinar si existeix insuficiència de 
condicions psicofísiques, el militar ascendeix a l’ocupació superior i com a 
conseqüència d’aquest ascens li hagi correspost el cessament en la destinació que 
ocupava en la data d’inici de l’expedient, perd el dret preferent a què fa referència el 
paràgraf anterior.

Tampoc gaudeix d’aquest dret preferent el militar que en el moment d’inici de 
l’expedient esmentat no estigui ocupant una destinació.»

Set. Es renumera la lletra r), que passa a ser la s), i s’afegeix una nova lletra r), a 
l’article 25.4, que queda redactada de la manera següent:

«r) Ser nomenat funcionari en pràctiques en un altre cos de l’Administració.»

Vuit. Es modifiquen els apartats 3 i 5 de l’article 27, que queden redactats de la 
manera següent:

«3. La nova destinació ha de figurar en una relació de llocs militars i estar 
vacant. La militar ha de complir els requisits d’ocupació exigits en la relació de llocs 
militars.

Si no hi ha un lloc vacant, se n’ha de crear un d’específic en el terme municipal 
sol·licitat, pertanyent a la relació de llocs militars de l’Exèrcit de pertinença. En cas 
que la militar pertanyi a qualsevol dels cossos comuns, la creació del lloc s’ha de fer 
en la relació de llocs militars de l’òrgan central.

Els llocs creats en la relació de llocs militars poden no figurar a la plantilla 
orgànica.»

«5. La destinació s’ha d’assignar mitjançant resolució comunicada sense 
publicació prèvia de la vacant, als efectes d’indemnitzacions ha de tenir caràcter 
forçós i el cessament en la seva destinació anterior ha de ser immediat. Aquestes 
sol·licituds han de seguir una tramitació preferent i urgent. La destinació assignada 
ha d’estar exempta del termini de mínima permanència per sol·licitar una altra 
destinació.»

Nou. Es modifiquen els apartats 1 i 5 de l’article 27 bis, que queden redactats de la 
manera següent:
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«1. El militar que, en aplicació de l’article 101.7 de la Llei 39/2007, de 19 de 
novembre, sol·liciti l’assignació temporal d’una destinació per circumstàncies 
excepcionals de conciliació de la vida professional, personal i familiar, ho ha de fer 
per a un terme municipal on hi hagi llocs vacants en la relació de llocs militars del 
seu Exèrcit. El militar ha de complir els requisits d’ocupació exigits en la relació de 
llocs militars.

Si no hi ha un lloc vacant, se n’ha de crear un d’específic en el terme municipal 
sol·licitat, pertanyent a la relació de llocs militars de l’Exèrcit de pertinença. En cas 
que el militar pertanyi a qualsevol dels cossos comuns, la creació del lloc s’ha de fer 
en la relació de llocs militars de l’òrgan central.

Els llocs creats en la relació de llocs militars poden no constar a la plantilla 
orgànica.»

«5. L’assignació d’aquestes destinacions s’ha de fer amb caràcter voluntari, 
sense publicació prèvia de la vacant, per un temps de permanència màxima de tres 
anys, i es pot ampliar fins als cinc anys si persisteixen les circumstàncies que en van 
determinar la concessió. La destinació assignada ha d’estar exempta del termini de 
permanència mínima per sol·licitar una altra destinació.»

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, 8 de febrer de 2019.

FELIPE R.

La ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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