BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 107

Dimecres 5 de maig de 2021

Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
7352

Reial decret 309/2021, de 4 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés i
promoció a les Forces Armades.

La defensa és un servei públic que contribueix a mantenir la seguretat i els drets i les
llibertats dels espanyols consagrats en la Constitució. En aquest context, les Forces
Armades han de ser capaces i estar en disposició d’afrontar una adaptació i transformació
constants, sota la direcció del Govern i amb el suport de la ciutadania, i són un exemple
permanent de modernitat i innovació, amb un respecte escrupolós dels valors democràtics,
així com una sòlida formació, preparació tècnica i qualitat humana.
Aquest compromís amb la societat demana una selecció curosa de les persones
aspirants que, després de cursar l’ensenyament de formació, s’integren o adscriuen a un
determinat cos, escala i especialitat, en el marc d’unes Forces Armades altament
qualificades. Per a això, s’ha d’articular una política de personal que no tan sols cobreixi
les necessitats quantitatives dels exèrcits, sinó que també assoleixi l’excel·lència, basada
fonamentalment en la qualitat de la formació.
Per això, el propòsit d’aquest Reial decret és consolidar el model de selecció d’aquest
personal, mitjançant la millora contínua dels processos amb l’ús de paràmetres objectius,
per cobrir les necessitats de personal qualificat i amb vocació de servei, amb una
aproximació integral per a la recerca del talent, la seva avaluació, selecció i retenció. I tot
amb l’aplicació de les noves tecnologies digitals per possibilitar la convergència de les
aplicacions existents i el seu ple accés, de conformitat amb l’impuls per a la transformació
digital del Ministeri de Defensa.
En aquest sentit, el Reial decret 35/2010, de 15 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés i promoció i d'ordenació de l'ensenyament de formació en les Forces
Armades, aborda dos aspectes de gran importància de la Llei 39/2007, de 19 de novembre,
de la carrera militar, com són la selecció adequada de personal, la seva promoció i
l’ensenyament de formació.
L’experiència acumulada des de llavors aconsella abordar tots dos aspectes mitjançant
un desplegament normatiu individual, actualitzat i coordinat, amb l’elaboració de dues
noves normes del mateix rang, que constitueixin un nou marc normatiu que proporcioni al
Ministeri de Defensa les eines necessàries per assegurar la millor selecció de personal
militar i la seva formació i promoció en les Forces Armades.
Amb aquesta finalitat, en l’àmbit de la formació s’ha aprovat el Reial decret 1051/2020,
d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d'ordenació de l’ensenyament de
formació a les Forces Armades, amb el qual queden derogats els articles del 20 al 31, tots
dos inclosos, del Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de
formació en les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 35/2010. Amb aquest nou Reial
decret, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés i promoció en les Forces Armades, es
culmina aquesta revisió normativa.
La correcta selecció de les dones i els homes que han d’integrar els exèrcits del futur,
tant per la forma d’ingrés directe com per la de promoció, és la base sobre la qual s’assenta
un dels pilars fonamentals de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, que defineix el marc de
referència per al desplegament normatiu dels processos de selecció per a l’ingrés en cada
cos i escala, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. En
particular, es pretén incentivar la integració de les dones en les Forces Armades, garantint
la igualtat efectiva d’oportunitats professionals entre dones i homes i evitant qualsevol
discriminació.
Aquest Reglament estableix els requisits i els procediments d’ingrés en els centres
docents militars de formació per cursar els plans d’estudis que permetin vincular-se
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professionalment amb les Forces Armades, ja sigui com a militar de carrera, militar de
tropa i marineria o militar de complement, i perquè personal militar professional pugui
canviar, per la forma de promoció, d’escala i, si s’escau, de cos.
És precisament en aquest àmbit de la promoció on aquest Reial decret incideix
especialment, donada la baula fonamental que per a l’organització constitueixen els qui
integren les escales de suboficials, i la dedicació dels qui integren les escales de tropa i
marineria, de la professionalitat dels quals depèn en gran mesura l’eficàcia de les Forces
Armades. Per això, el Ministeri de Defensa ha d’adoptar les mesures necessàries per
facilitar l’accés d’aquest personal a les titulacions requerides per a l’ingrés en els centres
docents militars de formació d’accés a les escales d’oficials.
En aquest sentit, i d’acord amb les previsions establertes en els articles 55 i 62 de
la Llei 39/2007, de 19 de novembre, per tal de facilitar la promoció en igualtat d’oportunitats
per a personal de la categoria de suboficial de tots els cossos i escales, així com en
l’article 66.3 d’aquesta Llei, s’estableix un programa per obtenir titulacions de grau
universitari en col·laboració amb la Universitat Nacional d’Educació a Distància, institució
que és la més adequada per dur a terme aquestes activitats davant la dispersió i mobilitat
geogràfica del personal de les Forces Armades.
Pel que fa a la seva estructura, el capítol I recull l’objecte de la disposició i estableix el
seu àmbit d’aplicació, i el capítol II descriu els procediments d’ingrés en els centres docents
militars de formació, entre els quals s’inclouen els canvis que s’han de fer en el procediment
per establir els requisits de titulació, així com els canvis en els límits d’edat, aspectes que
els articles 56 al 61 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, encarreguen a la potestat
reglamentària.
D’altra banda, la dinàmica de l’ordenament educatiu produïda per la contínua inscripció
de noves titulacions universitàries oficials en el Registre d’universitats, centres i títols es
reflecteix en l’ordenament específic necessari per determinar aquelles titulacions
universitàries oficials que s’han d’exigir per ingressar en les Forces Armades.
A més, el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, creat en
aplicació de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació
professional, ordena un sistema integral de formació professional, un dels fins essencials
del qual és promoure una oferta formativa de qualitat, actualitzada i adequada a qui es
destina, i propicia igualment l’aparició constant de nous títols que el Govern, amb la
consulta prèvia a les comunitats autònomes, estableix mitjançant les titulacions
corresponents, així com els aspectes bàsics del currículum de cadascuna. En
conseqüència, es fa necessari, amb caràcter periòdic, portar a terme una revisió detallada
de les titulacions necessàries per ingressar en els cossos, escales i especialitats de les
Forces Armades.
Aquest canvi ofereix al mateix temps més agilitat als exèrcits, l’Armada i els cossos
comuns per decidir sobre les titulacions que s’adapten més bé en cada moment als
requeriments particulars de cadascú, en el desenvolupament dels plans d’estudis
corresponents que han de cursar els aspirants que accedeixen als centres docents militars
de formació.
Una altra de les qüestions fonamentals que regula el Reial decret 35/2010, de 15 de
gener, és la relativa als requisits específics d’edat per participar en els processos de
selecció, amb l’establiment de diferents edats per a l’accés directe o per promoció segons
cossos i escales, sobre la base de les necessitats de personal de les Forces Armades,
amb vista a la consecució de la missió que se li ha encomanat, i dels requisits que han de
reunir els seus efectius per complir les comeses assignades, de manera que l’organització
militar assoleixi l’eficàcia més gran possible amb els recursos que té disponibles.
En aquest sentit, el Reial decret 556/2020, de 9 de juny, va modificar
el Reial decret 35/2010, de 15 de gener, i va ampliar els límits màxims d’edat per afavorir la
participació del personal de les escales de suboficials i de tropa i marineria en les
convocatòries d’ingrés per promoció en els centres docents militars de formació, en els
cossos generals i d’infanteria de marina, tant per a l’escala d’oficials com de suboficials,

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 107

Dimecres 5 de maig de 2021

Secc. I. Pàg. 3

amb i sense exigència de titulació prèvia, i per a l’accés a l’escala de suboficials del cos de
músiques militars.
Amb aquesta modificació es va donar un nou impuls al contingut dels articles 57 i 62
de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, i es va cercar aprofitar al màxim la capacitat, la
competència, adquirida per l’experiència, i el prestigi del nostre personal. I tot això
mantenint uns límits màxims d’edat, perquè es tracta dels únics cossos que tenen per
comesa la preparació i l’ús de la força, tasques en què l’acció de comandament assoleix la
seva màxima i especial responsabilitat, per a les quals és necessari adquirir al llarg dels
anys la capacitat i experiència necessàries.
Aquesta mesura està alineada amb el Dictamen de la Comissió de Defensa del
Congrés dels Diputats, de 21 de febrer de 2018, pel qual s’instava el Govern a regular la
promoció professional de la forma que més aprofiti el talent dels més preparats i incrementi
la satisfacció professional dels qui persegueixen progressar, així com amb el Dictamen de
la Comissió de Defensa esmentada, de 27 de setembre de 2018, relatiu al règim
professional del personal militar de tropa i marineria de les Forces Armades, de flexibilitzar
les limitacions d’edat per a la promoció.
Per continuar en aquesta línia d’acció, amb aquest Reial decret s’amplia la revisió dels
requisits d’edat a altres processos selectius. En aquest sentit, se suprimeix l’edat màxima
per a l’ingrés, tant per accés directe com per promoció, amb titulació prèvia i sense, a la
totalitat dels cossos comuns, així com als cossos d'intendència i d’enginyers dels exèrcits
i l’Armada.
En tot cas, l’anul·lació dels límits d’edat, al·ludida en els apartats anteriors, no ha
d’anar en detriment del nivell d’exigència física associat al perfil de sortida dels diferents
centres formatius, necessari per a l’exercici de les funcions pròpies de les primeres
ocupacions de cada escala.
D’altra banda, i en aquesta mateixa línia de potenciar i afavorir la promoció, aquest
Reial decret incorpora la possibilitat que el personal de l’escala de suboficials pugui
ingressar per promoció en les escales d’oficials dels cossos generals i d’infanteria de
marina, quan tinguin superats els crèdits del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits
(d’ara endavant, ECTS) dels títols de grau que es determinin normativament.
A més, i una vegada finalitzat el període transitori per a estudiants que hagin iniciat
estudis universitaris oficials de conformitat amb ordenacions anteriors
al Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, es procedeix a harmonitzar les edats d’ingrés amb
exigència de titulació universitària prèvia en els cossos generals i d’infanteria de marina, i
es desvinculen dels crèdits cursats en els plans d’estudis respectius.
Finalment, segons el que estableixen l’article 3.1.a) de la Llei 8/2006, de 24 d’abril, de
tropa i marineria, i la disposició addicional sisena de la Llei 39/2007, de 19 de novembre,
s’especifiquen els països, d’entre els que mantenen amb Espanya vincles històrics,
culturals i lingüístics, els nacionals dels quals poden accedir a les escales de tropa o de
marineria, i com a militar de complement del cos militar de sanitat en l’especialitat
fonamental de medicina.
En aquest Reglament es manté invariable tant la igualtat efectiva entre dones i homes
com el desplegament de l’article 6.1 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, i els beneficis
als quals es poden acollir les aspirants seleccionades per no veure limitades les seves
possibilitats d’ingrés en els centres docents militars de formació per raons derivades del
seu estat d’embaràs, part o postpart.
Aquest Reial decret respon als principis de bona regulació, de conformitat amb
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Des del punt de vista dels principis de necessitat i eficàcia, es
tracta d’un instrument necessari i adequat per servir l’interès general i l’execució efectiva
de les polítiques públiques del Govern en les matèries responsabilitat del Ministeri i reforçar
la cooperació entre les administracions educatives.
De la mateixa manera, la norma garanteix la seguretat jurídica, ja que s’exerceix de
manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional per generar un marc
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normatiu integrat i estable, i és conforme amb les exigències del principi de transparència,
ja que es defineixen clarament els objectius d’aquest Reial decret. Així, durant la seva
tramitació, s’ha permès la participació activa dels potencials destinataris a través del tràmit
de consulta pública i d’audiència i informació pública, d’acord amb el que estableixen els
articles 26.2 i 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern; a més, en van
emetre un informe 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 drets i deures dels membres de les Forces
Armades, i se’n va donar coneixement a la resta de 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 la Llei orgànica esmentada, va rebre
l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.
Respecte al principi d’eficiència, es tracta d’una norma amb mesures que són
adequades i s’ajusten a les necessitats que exigeixen que es dictin, sense que es pugui
considerar que hi ha alternatives menys restrictives o que imposin menys obligacions als
destinataris; a més, no genera noves càrregues administratives innecessàries o
accessòries, de manera que permet una gestió eficient dels recursos públics.
També s’adequa al principi de proporcionalitat, atès que les mesures que preveu
aquesta norma s’ajusten plenament a l’objectiu que es pretén aconseguir mitjançant
aquest instrument, i a més, com s’ha indicat en el paràgraf anterior, no hi ha opcions
alternatives.
Aquest Reial decret es dicta d’acord amb el que preveu l’article 149.1.4a de la
Constitució espanyola.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb l’aprovació prèvia del
ministre 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 4 de maig de 2021,
DISPOSO:
Article únic.

Aprovació del Reglament d’ingrés i promoció en les Forces Armades.

S’aprova el Reglament d’ingrés i promoció en les Forces Armades, el text del qual
s’insereix a continuació.
Disposició addicional primera.

Guàrdia Civil.

La Guàrdia Civil es regeix per la seva normativa específica, pel que estableixen
la Llei 29/2014, de 28 de novembre, de règim del personal de la Guàrdia Civil, i
el Reial decret 131/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de
l’ensenyament a la Guàrdia Civil.
Disposició addicional segona. Accés a l’escala d’oficials del cos militar de sanitat,
especialitat fonamental medicina, amb crèdits adquirits.
1. Quan es disposi en la convocatòria, es pot accedir també per ingrés directe o per
promoció, sense titulació universitària prèvia, als centres docents militars de formació per
a l’accés a l’escala d’oficials del cos militar de sanitat, especialitat fonamental medicina,
quan es tinguin superats almenys 120 crèdits del Sistema Europeu de Transferència i
Acumulació de Crèdits (ECTS) del títol de graduat en medicina o, si s’escau, 160 crèdits
del títol de llicenciat en medicina, en les condicions que determini la convocatòria.
2. En el barem a aplicar en la fase de concurs s’han de valorar els crèdits superats.
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Disposició addicional tercera. Accés a les escales d’oficials dels cossos generals i
d’infanteria de marina amb crèdits adquirits.
1. Quan es disposi en la convocatòria, es pot accedir també per ingrés per promoció,
sense titulació universitària prèvia, als centres docents militars de formació per a l’accés a
les escales d’oficials dels cossos generals i d’infanteria de marina, quan es tinguin superats
els ECTS que s’estableixin de les titulacions del sistema educatiu general que es
determinin. Mitjançant regulació normativa s’han d’establir els currículums per completar
els estudis conduents a l’obtenció de les titulacions requerides per a l’accés a cada escala.
2. En el barem a aplicar en la fase concurs s’han de valorar els crèdits superats.
Disposició addicional quarta.

Programes formatius per a les escales de suboficials.

S’han d’iniciar les accions necessàries per facilitar al personal de les escales de
suboficials l’obtenció de titulacions de grau del sistema educatiu general, mitjançant un
programa formatiu desenvolupat en col·laboració amb la Universitat Nacional d’Educació
a Distància, programa en què s’ha de maximitzar, d’acord amb la legislació vigent en
matèria de reconeixement de crèdits en l’àmbit de l’educació superior, la convalidació de
crèdits amb base en els títols de grau superior de formació professional cursats a les
Forces Armades, els estudis de l’ensenyament de perfeccionament susceptibles de
reconeixement i l’experiència professional adquirida en l’exercici de les seves comeses
professionals. Aquest programa, que ha de garantir la igualtat d’oportunitats de tot el
personal de les escales de suboficials, s’ha d’aprovar per ordre ministerial amb l’acord
previ amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional i amb el Ministeri d’Universitats,
de conformitat amb el que preveu l’article 66.3 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de
la carrera militar.
Disposició transitòria primera. Promoció interna dels militars de complement de la Llei
17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les Forces Armades.
1. Els que l’1 de gener de 2008, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2007, de 19 de
novembre, de la carrera militar, tinguin la condició de militar de complement, així com els
que en la data indicada estiguin fent el període de formació corresponent i hagin adquirit
aquesta condició, poden accedir, per promoció interna, a l’ensenyament de formació per a
personal de les escales d’oficials per a la incorporació a les escales del cos al qual estiguin
adscrits, excepte els adscrits als cossos d’especialistes, que ho han de fer als cossos
generals dels seus exèrcits respectius, segons els criteris següents:
a) Títols: tenir la titulació universitària requerida per a cada cos de conformitat amb el
que indica l’article 16 del Reglament que s’aprova.
b) Límits d’edat: no complir ni haver complert l’any que es publiqui la convocatòria
corresponent l’edat màxima de quaranta anys.
c) Els sistemes de selecció i la resta de condicions per a l’accés són les que
determina el Reglament que s’aprova.
2. En la provisió anual s’han de reservar places específiques per a personal militar de
complement que tingui les titulacions requerides, per a l’ingrés en els centres docents
militars de formació per a l’accés a les diferents escales d’oficials dels cossos comuns de
les Forces Armades i dels cossos d’intendència i enginyers dels exèrcits.
Disposició transitòria segona. Normativa aplicable als processos de selecció per a
l’ingrés en els centres docents militars de formació.
1. Mentre no es despleguin les normes per les quals s’han de regir els processos
de selecció per a l’ingrés en els centres docents militars de formació per accedir a la
condició de militar de tropa i marineria, són aplicables les resolucions de la persona
titular de la Subsecretaria de Defensa per les quals es convoquen proves selectives per
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a l’ingrés en els centres docents militars de formació per a l’accés de persones nacionals
i estrangeres a la condició de militar de tropa i marineria, en tot el que no s’oposin al
que determinen els capítols I i II del Reglament que s’aprova, excepte el que estableix
l’article 5.6.
2. L’Ordre PCI/6/2019, d’11 de gener, per la qual s’aprova el quadre mèdic
d’exclusions exigible per a l’ingrés en els centres docents militars de formació, és aplicable
a tots els processos de selecció per la forma d’ingrés directe i promoció, excepte en els
corresponents a l’adquisició de la condició de reservista voluntari.
Disposició transitòria tercera.

Titulacions específiques per a l’accés a cada escala i cos.

Mentre no es desplegui l’ordre ministerial que esmenta l’annex I, que defineixi les
titulacions universitàries i de tècnic superior específiques que donin accés a cada escala i
cos, és aplicable l’Ordre DEF/1097/2012, de 24 de maig, per la qual es determinen les
titulacions requerides per ingressar als centres docents militars de formació per a accés a
les diferents escales d’oficials i suboficials de les Forces Armades.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 35/2010, de 15 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació de l’ensenyament de formació en les Forces
Armades.
2. Així mateix, queden derogades aquelles disposicions normatives del mateix rang
o inferior, en allò que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.4a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre defensa i
Forces Armades.
Disposició final segona.

Desplegament normatiu.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Defensa a dictar, en l’àmbit de les seves
competències, totes les disposicions que siguin necessàries per aplicar aquest Reial
decret.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 4 de maig de 2021.
FELIPE R.
La ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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REGLAMENT D’INGRÉS I PROMOCIÓ EN LES FORCES ARMADES
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

L’objecte d’aquest Reglament és establir els requisits i procediments per ingressar en
els centres docents militars de formació per cursar els ensenyaments que permetin
vincular-se professionalment a les Forces Armades com a militar de carrera, militar de
tropa i marineria o militar de complement, i perquè personal militar professional pugui
canviar d’escala i, si s’escau, de cos.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

El que disposa aquest Reglament és aplicable a les persones aspirants que hagin de
participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments que els permetin
vincular-se professionalment a les Forces Armades com a militar de carrera, militar de
tropa i marineria o militar de complement o, si ja hi estan vinculades, canviar de cos o
escala.
CAPÍTOL II
Procediment d’ingrés en els centres docents militars de formació
Secció 1a.
Article 3.

Generalitats

Principis rectors en la selecció per a l’ingrés.

1. L’accés i els ensenyaments de formació estan presidits pel respecte als valors
constitucionals.
2. La selecció per a l’ingrés s’ha de fer d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, i de conformitat amb el que disposen aquest Reglament i la resta de l’ordenament
jurídic.
3. En els procediments de selecció s’han de garantir, també, els principis següents:
a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases.
b) Transparència.
c) Els òrgans de selecció han de ser autònoms funcionalment, i assegurar la
imparcialitat i la professionalitat dels seus membres.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció.
e) Adequació del contingut dels processos de selecció als requisits acadèmics que
s’exigeixin per poder optar a l’ingrés.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, utilitzant, sempre que sigui possible, mitjans
digitals.
g) Igualtat de tracte a dones i homes. Les úniques diferències per raó de gènere
poden ser les que derivin de les diferents condicions físiques que, si s’escau, es puguin
considerar en el quadre de condicions exigibles per a l’ingrés.
Article 4.

Formes d’ingrés.

L’ingrés en els centres docents militars de formació es produeix de conformitat amb
aquest Reglament, les seves normes de desplegament i la convocatòria corresponent,
d’alguna de les formes següents:
a)

Directe: procediment obert basat en el principi de lliure concurrència.
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b) Promoció interna: procediment restringit a personal militar professional per
possibilitar-li, dins del seu mateix cos, l’accés a una altra escala. També es considera
promoció interna la incorporació de personal militar de complement al cos i, si s’escau,
escala al qual estiguin adscrits, o a una escala diferent dins del mateix cos.
c) Promoció per a canvi de cos: procediment restringit al personal militar professional
per possibilitar-li la integració o adscripció a un cos diferent al de pertinença.
Article 5.

Sistemes de selecció.

1. Els sistemes de selecció per ingressar en els centres docents militars de formació
són els de concurs, oposició o concurs oposició lliures.
2. El concurs consisteix en la comprovació i qualificació dels mèrits de les persones
aspirants admeses i en l’establiment del seu ordre de prelació. L’oposició, en la celebració
d’una o més proves per determinar la capacitat i l’aptitud de les persones aspirants
admeses i fixar el seu ordre de prelació. El concurs oposició, en la successiva celebració
dels dos sistemes anteriors.
3. En el concurs i concurs oposició es valora com a mèrit el temps de servei a les
Forces Armades, entenent com a tal el transcorregut des de l’adquisició de la condició de
militar professional, així com el mantingut com a reservista voluntari. Quan es facin servir
aquests sistemes per a la forma d’ingrés per promoció s’han de valorar, a més, l’experiència
professional i la formació acreditada, així com altres mèrits professionals i acadèmics dels
que figuren a l’historial militar.
4. En les convocatòries es pot fixar una puntuació mínima que s’ha d’assolir, tant en
el concurs com en la puntuació final de l’oposició o en la del concurs oposició.
5. En les convocatòries es pot establir, per als sistemes d’oposició i de concurs
oposició, en les proves que es determinin, una puntuació mínima que han de superar les
persones opositores o, si s’escau, precisar el nombre de persones aspirants que poden
continuar el procés de selecció, xifra que s’ha de concretar aplicant un coeficient
multiplicador al total de places convocades.
6. La incidència del concurs en la puntuació final màxima que es pugui obtenir per
concurs oposició no pot ser superior al 10 per cent en l’ingrés directe, ni al 30 per cent en
el canvi d’escala o cos. El que s’indica no és aplicable en els processos de selecció
següents, que s’han de regir pel que disposin les normes aplicables a cadascun d’aquests
processos:
a) Ingrés en els centres de formació per incorporar-se a les escales de tropa i
marineria.
b) Ingrés en els ensenyaments de formació per incorporar-se a les escales d’oficials
i suboficials dels cossos generals i d’infanteria de marina.
c) Ingrés en els centres de formació per incorporar-se a l’escala d’oficials del cos
militar de sanitat, especialitat fonamental medicina, quan no s’exigeixi requisit de titulació
universitària prèvia.
Article 6.

Model d’ingrés i promoció del militar professional.

1. Conforme al que indica l’article 18 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la
carrera militar, anualment s’ha d’aprovar la provisió de places d’ingrés en els centres
docents militars de formació, en la qual s’ha de concretar quantes seran places d’accés als
cossos i escales de les Forces Armades una vegada finalitzat el procés de formació.
2. Militars de carrera de les escales d’oficials: poden canviar de cos mitjançant les
formes d’ingrés directe i, en les condicions i en els cossos i escales que estableixi el
corresponent Reial decret de provisió de places, per promoció. A més, els qui pertanyin a
les escales tècniques dels cossos d’enginyers i a l’escala d’oficials infermers del cos militar
de sanitat, per accedir a les escales d’oficials del seu mateix cos, ho poden fer per
promoció per a canvi d’escala, sempre que compleixin els requisits de titulació exigits.
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3. Personal de les escales de suboficials: pot accedir als ensenyaments de formació
d’oficials per les formes d’ingrés directe i promoció.
4. Personal de les escales de tropa i marineria: pot accedir als ensenyaments de
formació d’oficials i de suboficials per les formes d’ingrés directe i promoció.
5. Personal militar de complement: pot accedir als ensenyaments de formació
d’oficials per les formes d’ingrés directe i promoció.
6. En la provisió anual de places d’ingrés en els centres docents militars de formació
es pot especificar la possibilitat de transferència de les no cobertes per la forma d’ingrés
directe a les de promoció per a canvi d’escala o, si s’escau, de cos.
Article 7.

Ensenyaments i places en els centres universitaris de la defensa.

1. Als efectes que indica l’article 43.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, les universitats públiques a què estiguin adscrits els centres universitaris de
la defensa han d’incloure, en la seva oferta d’ensenyaments i places, com a places
addicionals, les aprovades per Consell de Ministres en la provisió anual per cursar els
ensenyaments universitaris que permetin la incorporació als diferents cossos, quan no
s’exigeixi per a l’ingrés cap titulació universitària prèvia.
2. No s’ha d’aplicar al total de les places addicionals que s’ofereixin per als centres
universitaris de la defensa les quotes de reserva que estableix la normativa que reguli els
procediments d’admissió als ensenyaments universitaris de grau per als estudiants que
hagin superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, estudiants amb
discapacitat, esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment, així com a estudiants amb titulació
universitària o equivalent.
Article 8.

Processos de selecció.

1. El procés de selecció ha de començar amb la publicació de la corresponent
convocatòria i ha de concloure en la data de presentació en els centres docents militars de
formació de l’alumnat proposat per l’òrgan de selecció.
2. Les proves que s’han de superar en els processos de selecció per cursar els
ensenyaments de formació han de ser adequades al nivell i les característiques dels
ensenyaments que s’han de cursar o, si s’escau, al desenvolupament de les comeses
professionals corresponents. Els dos aspectes han de condicionar els requisits de titulació,
nivells d’estudis o acadèmics requerits.
3. En els processos de selecció per cursar els ensenyaments de formació s’ha de
verificar, mitjançant reconeixements mèdics i proves psicològiques i físiques, que les
persones aspirants posseeixen la necessària aptitud psicofísica. La persona titular del
Ministeri de Defensa ha de determinar les proves físiques que s’han de superar per
ingressar en els diferents centres docents militars de formació. Els declarats no aptes en
el reconeixement mèdic o en les proves físiques queden eliminats del procés de selecció.
4. Les aptituds físiques, en els processos per promoció de canvi d’escala o de cos,
es poden acreditar mitjançant les certificacions referides a les proves periòdiques
establertes per al personal de les Forces Armades, sempre que aquestes siguin vàlides en
el moment i la forma que determini la convocatòria corresponent.
Aquesta acreditació s’efectua només per a les proves que per les seves característiques
siguin idèntiques a les requerides per superar el procés de selecció.
5. Mitjançant la realització d’altres proves específiques de coneixements, que poden
ser de llengua estrangera, matemàtiques, física o altres matèries, també es pot comprovar
que les persones aspirants reuneixen les capacitats necessàries per superar els plans
d’estudis corresponents. De la mateixa manera, queden eliminades les persones aspirants
que no superin alguna de les proves de l’oposició quan així s’indiqui en la convocatòria
corresponent.
6. En els processos de selecció les proves o exercicis es poden realitzar de manera
individualitzada o col·lectiva i, en aquest últim cas, en tanda única o per tandes.
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7. La persona titular del Ministeri de Defensa ha d’aprovar les normes per les quals
s’han de regir els processos de selecció per ingressar en els centres docents militars de
formació per accedir a les Forces Armades com a personal militar de carrera, militar de
tropa i marineria o militar de complement, i d’admissió, si s’escau, en els centres que
imparteixin ensenyaments del sistema educatiu general. En les normes esmentades s’ha
d’especificar, almenys, el sistema de selecció, les proves o exercicis a superar en cadascun
d’aquests i la forma en què es qualifiquen i el barem de mèrits a aplicar, considerant les
singularitats següents:
a) Per a l’ingrés directe sense exigència de titulació universitària prèvia en els centres
docents militars de formació per incorporar-se a les escales d’oficials dels cossos generals
i d’infanteria de marina, així com al cos militar de sanitat, especialitat fonamental medicina,
i la corresponent admissió als centres universitaris de la defensa, l’adjudicació de les
places s’ha d’efectuar segons el que disposa la normativa bàsica dels procediments
d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
b) En els processos de selecció per a l’ingrés en els centres docents militars de
formació per incorporar-se a les escales d’oficials i de suboficials, s’ha de valorar el temps
de servei en les Forces Armades.
Secció 2a.
Article 9.

Convocatòries

Generalitats.

1. La persona titular de la Subsecretaria de Defensa ha de convocar anualment els
processos de selecció d’ingrés en els centres docents militars de formació per accedir a
les Forces Armades i cobrir les places aprovades en la provisió anual. Si ho requereixen
les necessitats de planejament, es poden realitzar diverses convocatòries durant l’any
corresponent fins a assolir el nombre de places establert per accedir a un determinat cos
o escala. La convocatòria per vincular-se com a personal militar de tropa i marineria ha de
permetre la realització d’un procés continu de selecció.
2. Les convocatòries, que han de contenir les bases comunes o una referència a la
disposició que les regula, i les específiques, s’han d’ajustar a les prescripcions que
contenen aquest Reglament i les seves normes de desplegament i han de regir el
procediment de selecció per a l’assignació de les places que es convoquin. S’han de
publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa»,
excepte les que es refereixin exclusivament a processos de promoció per a militars
professionals, que s’han de publicar únicament en aquest últim.
3. Les convocatòries d’ingrés directe en els centres docents militars de formació del
mateix nivell es poden efectuar de forma unitària.
4. Les bases de les convocatòries vinculen l’Administració, els òrgans de selecció
que intervinguin en les proves selectives i els qui hi participin. Una vegada publicades,
només poden ser modificades per les causes i amb els requisits que estableixen
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Article 10.

Ordre d’actuació.

En les proves selectives per accedir als ensenyaments de formació, quan així es
requereixi, l’ordre d’actuació de les persones aspirants és el que es determini seguint el
procediment que estableix l’article 17 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual
s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’Administració General
de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de
l’Administració General de l’Estat. Si es convoca algun procés selectiu sense que s’hagi fet
el sorteig de lletra per a aquell any, s’utilitza la corresponent a l’any anterior i es manté, per
a aquella convocatòria, fins a la finalització de totes les proves.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 107

Dimecres 5 de maig de 2021

Secc. I. Pàg. 11

Article 11. Bases comunes.
La persona titular de la Subsecretaria de Defensa ha d’establir les bases comunes que
han de regir els processos de selecció, que han de regular, entre d’altres, els aspectes
següents:
a) Procediment i termini de presentació de les sol·licituds.
b) Procediment per a la liquidació dels drets d’examen, quan sigui necessari.
c) Requisits generals que han de reunir les persones aspirants.
d) Procediment d’elaboració, aprovació i publicació de les llistes de les persones
aspirants admeses, excloses i excloses condicionals, així com la determinació del termini
d’esmena d’errors i defectes.
e) Composició i funcionament dels òrgans de selecció i dels òrgans assessors i de
suport.
f) Normes de desplegament dels reconeixements mèdics i de les proves físiques.
g) Procediment per a l’aprovació i publicació de les llistes amb la relació de les
persones aspirants proposades per ingressar com a alumnat en els centres docents
militars de formació.
Article 12.

Bases específiques.

1. Les bases específiques, que ha de determinar la persona titular de la Subsecretaria
de Defensa en els processos de selecció que convoqui anualment, han de contenir, com a
mínim, el següent:
a) El nombre i les característiques de les places convocades i la distribució, si
s’escau, per especialitats o requisits professionals o de titulació.
b) La possibilitat d’acumulació i transferència de les places que quedin sense cobrir,
conforme al que disposa la provisió anual de places.
c) El model de sol·licitud que indiqui, si es tracta d’una convocatòria unitària, les
prioritats si n’hi ha, així com l’organisme al qual s’ha d’adreçar i la data límit de presentació.
d) El sistema de selecció.
e) Els requisits específics exigibles a les persones aspirants i data límit en què s’han
de reunir.
f) Les proves que s’han de fer, el seu contingut, l’ordre de realització, durada, així
com la relació de mèrits que, si s’escau, s’hagin de considerar i la seva baremació, o
referència a la normativa en la qual s’estableixi.
g) La data d’inici de les proves o referència a la disposició on s’ha de determinar i
l’ordre d’actuació de les persones aspirants.
h) La puntuació mínima que, si s’escau, s’ha d’assolir en els sistemes de concurs,
oposició i concurs oposició, així com en quina prova o proves de la fase d’oposició, si és
que n’hi ha alguna, cal superar una qualificació mínima, o referència a la normativa en la
qual es disposi. També es pot establir el nombre dels que poden continuar realitzant el
procés de selecció, que s’ha de determinar aplicant un coeficient multiplicador al nombre
de places convocades.
i) El sistema de qualificació o referència a la normativa en la qual es fixa.
j) Criteris per a l’adjudicació de les places convocades i criteris seguits de
reassignació i reposició per a les renúncies, no-presentacions i baixes.
k) La designació del tribunal qualificador o òrgan de selecció encarregat del
desenvolupament i qualificació de les proves selectives, així com la designació de l’autoritat
que ha d’aprovar i publicar les llistes de persones admeses i excloses a les proves i la
relació de persones aspirants proposades per ingressar com a alumnes en els centres
docents militars de formació.
l) La data en què les persones aspirants proposades per al seu possible nomenament
com a alumnes han d’efectuar la seva presentació al centre docent militar de formació.
m) Els drets d’examen que han d’abonar les persones aspirants, si és que escau.
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2. L’accés a militar de tropa i marineria s’ha d’efectuar, amb paràmetres objectius de
selecció, en un procés continu, i s’ha de reflectir en les bases específiques el total dels
efectius a assolir i mantenir durant l’any, així com la forma de fer pública l’oferta de places
en successius cicles de selecció, i indicar el procediment per sol·licitar la participació en les
corresponents proves selectives d’aquests cicles.
Secció 3a.
Article 13.

Òrgans de selecció

Criteris generals.

1. Els òrgans de selecció han de ser col·legiats i estar constituïts per un nombre
senar de persones, amb un nivell de titulació igual o superior a l’exigida per a l’ingrés en
l’escala de què es tracti. Són designats lliurement d’acord amb el que preveu la seva
norma de creació, i s’han d’adequar, en la mesura que sigui possible, a l’aplicació
equilibrada del criteri de gènere. La pertinença als òrgans de selecció sempre és a títol
individual, i no es pot exercir en representació o per compte de ningú.
2. Personal militar que mantingui una relació de serveis professionals mitjançant
compromisos de caràcter temporal: no pot formar part dels òrgans de selecció. Tampoc en
pot formar part el personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el
personal eventual.
3. Les persones que formin part dels òrgans de selecció s’han d’abstenir d’intervenir
en el procediment selectiu si hi concorren circumstàncies de les que preveu l’article 23 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i s’ha d’informar d’això a l’autoritat que els va designar. Les
persones aspirants els poden recusar d’acord amb el que indica l’article 24 del text legal
esmentat. Els qui duguin a terme activitats de preparació d’aspirants no poden formar part
dels òrgans de selecció per a l’accés a la mateixa escala respecte a la qual realitzen la
preparació, mentre practiquin l’activitat esmentada i durant els cinc anys posteriors a la
seva finalització.
4. Els òrgans de selecció no poden proposar l’ingrés en els centres docents militars
de formació d’un nombre superior de persones al de places convocades.
5. Els òrgans de selecció han de reassignar el procés de selecció, quan abans de la
data de presentació al centre docent militar de formació:
a) Es produeixin renúncies.
b) Es comprovi que alguna de les persones aspirants proposades com a alumnes no
reuneix o ha perdut algun dels requisits generals o específics que exigeix la convocatòria.
Per al que preveuen els casos a) i b) s’ha de portar a terme la reassignació de places
tenint en compte les preferències expressades per totes les persones aspirants, incloses
aquelles ja incloses en la proposta d’assignació.
6. L’òrgan convocant pot requerir a l’òrgan de selecció la relació complementària de
persones aspirants que segueixin a les proposades per al seu possible nomenament com
a alumnes, en els termes i terminis que estableixi la convocatòria, quan les baixes ocorrin
després de la data d’ingrés al centre docent militar de formació. En aquest cas, s’ha de
portar a terme la reposició de places d’acord amb la llista complementària.
Un cop assolida la data d’ingrés en els centres docents militars de formació que siguin
procedents, segons el que estableixen els paràgrafs anteriors, s’extingeix per a les
persones aspirants qualsevol altre dret derivat del procés selectiu.
7. Les resolucions i actes dels òrgans de selecció poden ser impugnats i revisats de
conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
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Requisits que han de complir les persones aspirants

Principi general.

Per participar en els processos de selecció per a l’ingrés en els centres docents militars
de formació, per incorporar-se o adscriure’s a les diferents escales de les Forces Armades,
s’han de complir, i mantenir-se fins a la conclusió, els requisits generals i específics que,
per a cada forma d’ingrés i ensenyaments que s’han de cursar, es determinen en aquesta
secció.
Els qui no compleixin o perdin algun dels requisits al·ludits han de ser exclosos del
procés de selecció i anul·lades totes les seves actuacions, i es perden els drets o
expectatives derivats de la seva condició d’aspirant o del fet d’haver superat el procés de
selecció.
Article 15.

Requisits generals de les persones aspirants.

1. Per participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments de
formació, les persones aspirants han de complir els requisits generals següents:
a) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’apartat 2
d’aquest article.
b) No estar privada dels drets civils.
c) No tenir antecedents penals.
d) No trobar-se processada, imputada, investigada o encausada en algun
procediment judicial per delicte dolós.
e) No haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals, o dels òrgans estatutaris
de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitada amb caràcter ferm per a l’exercici
de funcions públiques.
f) Tenir complerts o complir l’any de la convocatòria els 18 anys d’edat i no superar
els límits d’edat que, per a cada cas, s’estableixen en aquest Reglament, encara que la
seva incorporació o adscripció a una escala queden supeditades a tenir complerts els 18
anys d’edat. En el cas de les convocatòries per a l’accés a l’escala de tropa i marineria, les
persones opositores han de complir els 18 anys amb anterioritat a l’ingrés en els centres
de formació de tropa i marineria.
g) Estar en possessió dels nivells d’estudis o de la titulació exigida que es determina
en aquest Reglament per accedir a cada tipus d’ensenyament de formació, en la forma i
els terminis que estableixi la convocatòria corresponent.
h) No haver causat baixa en un centre docent militar de formació per les raons que
estableix l’article 71.2, paràgrafs c) i d), de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
i) No haver-se resolt el seu compromís com a conseqüència d’un expedient
d’insuficiència de facultats professionals o de condicions psicofísiques.
j) Per a les formes d’ingrés directe, no tenir insercions o tatuatges que puguin ser
contraris als valors constitucionals o atemptar contra la imatge de les Forces Armades.
k) En la modalitat d’ingrés directe, no es poden presentar al procés de selecció per a
una determinada escala les persones que formin part de l’alumnat de l’ensenyament militar
de formació d’aquesta mateixa escala, per haver estat seleccionades en un procés anterior.
2. Les persones aspirants que, no tenint la nacionalitat espanyola, siguin nacionals
dels països que la convocatòria determini d’entre els que figuren a l’annex II poden
participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments per vincular-se
professionalment a les Forces Armades com a militar de tropa i marineria o militar de
complement del cos militar de sanitat en l’especialitat fonamental de medicina. En aquests
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casos, la quota de places és la que es fixi en la provisió anual, i s’han d’acreditar, a més
del que indica l’apartat anterior, els requisits següents:
a) Trobar-se en situació de residència temporal o de llarga durada a Espanya. També
poden participar en els processos de selecció per a l’ingrés en els centres docents militars
de formació per adquirir la condició de militar de complement del cos militar de sanitat, en
l’especialitat fonamental de medicina, els qui tinguin una autorització d’estada per estudis.
b) Tenir la majoria d’edat d’acord amb el que disposa la seva llei nacional.
c) No tenir antecedents penals en els seus països anteriors de residència per delictes
existents en l’ordenament jurídic espanyol.
d) No figurar com a rebutjable a l’espai territorial de països amb què Espanya hagi
signat un conveni en aquest sentit.
El que disposa aquest apartat s’aplica a les persones estrangeres dels països que
figuren a l’annex II, sempre que, d’acord amb la legislació del seu país d’origen o al que
preveuen els convenis internacionals, no perdin la seva nacionalitat en entrar al servei de
les Forces Armades espanyoles, ni tinguin prohibició d’allistament militar en aquestes.
3. Qui sigui baixa en un centre docent militar de formació perquè no supera dins dels
terminis establerts les proves que estableixen els plans d’estudis, tampoc pot concórrer a
les places que en els processos de selecció es convoquin per al mateix cos i escala o, si
s’escau, especialitat fonamental, que les que cursava quan va causar la baixa.
4. A més dels requisits generals que estableixen els apartats 1 i 3, en els processos
de promoció del personal militar professional s’han de complir els següents:
a) No superar el nombre màxim de tres convocatòries ordinàries i dues
d’extraordinàries. Les convocatòries extraordinàries s’han de qualificar expressament de
tals en la sol·licitud d’admissió al procés corresponent. Una convocatòria s’entén
consumida quan la persona aspirant hagi estat inclosa a la llista de persones admeses a
les proves. No obstant això, si la incompareixença obeeix a una causa de força major
degudament justificada, a motius d’embaràs, part o postpart, o bé al fet que el militar
estigui participant en una missió fora del territori nacional, s’ha de resoldre, amb sol·licitud
prèvia i justificació documental de l’interessat efectuada abans de l’inici de la primera
prova, no computar-li la convocatòria com a consumida.
b) Trobar-se en la situació de servei actiu o en la d’excedència per raó de violència
de gènere.
c) No tenir anotades amb caràcter ferm en la seva documentació militar personal
sancions disciplinàries per faltes greus o faltes molt greus.
d) Haver complert els temps de servei següents en la seva escala en la data
d’incorporació al centre docent militar de formació corresponent:
1r

Militars de carrera:

i. Escala d’oficials: quatre anys.
ii. Escala tècnica i escala d’oficials infermers: dos anys.
iii. Suboficials: un any.
2n Tropa i marineria: un any.
3r Militars de complement: dos anys (quatre anys per als militars de complement
ingressats d’acord amb la Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les Forces
Armades).
e) Personal militar que tingui establerta la seva relació de serveis professionals
mitjançant un compromís de caràcter temporal: l’ha de tenir en vigor en la data
d’incorporació al centre docent militar de formació.
5. En les convocatòries es pot exigir el compliment d’altres requisits, que s’han
d’establir de manera abstracta i general i han de tenir una relació objectiva i proporcionada
amb les característiques i missions essencials de les Forces Armades.
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Requisits específics de titulació.

Escala d’oficials.

a) Incorporació a les escales d’oficials dels cossos generals i d’infanteria de marina.
S’exigeixen els títols o nivells d’estudis que, per a cada cas, s’especifiquen a continuació:
1r

Ingrés directe:

i. Sense titulació universitària prèvia: les persones aspirants han d’haver superat la
prova d’accés a la universitat que preveu l’article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, modificat mitjançant la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, de
conformitat amb el que disposa la disposició transitòria segona d’aquesta última norma, i
d’acord amb el calendari d’implantació que estableix la seva disposició final cinquena.
ii. Amb titulació universitària prèvia: les titulacions universitàries de caràcter oficial i
amb validesa en tot el territori nacional que s’estableixin en la convocatòria corresponent,
d’entre les que figuren a l’annex I d’aquest Reglament.
2n Ingrés per promoció:
i. Sense titulació universitària prèvia: les persones aspirants han d’haver superat la
prova d’accés a la universitat que preveu l’article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig. També es pot participar amb la prova específica que preveu l’article 69.6 de
l’avantdita Llei, així com amb els títols de tècnic superior, que determina l’article 3.1.e) del
Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels processos
d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
ii. Amb titulació universitària prèvia: les titulacions universitàries de caràcter oficial i
amb validesa en tot el territori nacional que s’estableixin en la convocatòria corresponent,
d’entre les que figuren a l’annex I d’aquest Reglament.
b) Incorporació a les diferents escales d’oficials dels cossos d’intendència i enginyers
de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, i als cossos comuns de les Forces
Armades, excepte al cos de músiques militars: s’exigeixen les titulacions universitàries de
caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional que s’estableixin en la convocatòria
corresponent, de conformitat amb el que en aquest sentit detalla l’annex I d’aquest
Reglament. En els processos de selecció per a l’ingrés sense exigència de titulació
universitària per a la incorporació a l’escala d’oficials del cos militar de sanitat, especialitat
fonamental de medicina, s’exigeixen els mateixos requisits de titulació que figuren en els
apartats anteriors a).1r i per a l’ingrés directe, i a).2n i per a l’ingrés per promoció.
c) Incorporació a l’escala d’oficials del cos de músiques militars: s’exigeixen els títols
superiors de música que s’estableixin en la convocatòria corresponent, de conformitat amb
el que en aquest sentit detalla l’annex I d’aquest Reglament.
d) Adscripció com a militar de complement: s’exigeixen les titulacions universitàries
de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional que s’estableixin en la
convocatòria corresponent d’entre les que figuren a l’annex I, de conformitat amb les
necessitats específiques que s’estableixin en funció de l’escala i el cos d’adscripció.
2. Quan en l’apartat anterior no s’exigeixi titulació prèvia, les persones aspirants
procedents de sistemes educatius estrangers han d’acreditar el que, per a cada cas,
estableix el Reial decret 412/2014, de 6 de juny.
Quan s’exigeixi titulació universitària prèvia, les persones aspirants que l’hagin obtingut
en universitats estrangeres han d’estar en possessió de la corresponent credencial
d’homologació al títol universitari espanyol que per accedir a cada cos es requereixi, que
ha de ser obtinguda conforme al que disposa el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre,
pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració
d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació
d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència
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als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials
d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.
3. Escala de suboficials.
a) Per participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments de
formació per incorporar-se a les escales de suboficials s’exigeixen els títols o nivells
d’estudis que, per a cada cas, s’especifiquen a continuació:
1r Sense titulació prèvia de tècnic superior: per integrar-se en els cossos generals i
d’infanteria de marina, estar en possessió de qualsevol dels requisits que per a l’accés als
cicles formatius de grau superior determinen l’article 41.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, o l’article 18 i la disposició addicional tercera del Reial decret 1147/2011, de 29 de
juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema
educatiu.
2n Amb titulació prèvia de tècnic superior: per integrar-se als cossos esmentats en el
paràgraf a), els títols de tècnic superior de formació professional que estableixi la
convocatòria corresponent, de conformitat amb el que en aquest sentit detalla l’annex I
d’aquest Reglament.
3r Amb titulació prèvia: per integrar-se al cos de músiques militars, els títols i els
ensenyaments de música que estableixi la convocatòria, conforme al que en aquest sentit
detalla l’annex I d’aquest Reglament.
4. Escala de tropa i marineria. Per participar en els processos de selecció per cursar
els ensenyaments de formació per incorporar-se a les escales de tropa i marineria s’exigeix
el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Article 17.

Requisits específics d’edat.

Per participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments de formació
que s’indiquen a continuació, no s’han de complir ni haver complert en l’any en què es
publiqui la corresponent convocatòria les edats màximes següents:
1.

Escala d’oficials.

a) Per incorporar-se a les escales d’oficials dels cossos generals i d’infanteria de
marina:
1r

Ingrés directe:

i. Sense exigència de titulació universitària prèvia: 21 anys.
ii. Amb exigència de titulació universitària prèvia: 27 anys.
2n Ingrés per promoció:
i. Sense exigència de titulació universitària prèvia: 34 anys, excepte per a l’especialitat
fonamental vol del cos general de l’Exèrcit de l’Aire, que s’estableix en 24 anys.
ii. Amb exigència de titulació universitària prèvia, que pertanyin a una de les branques
de coneixement que figuren a l’annex I: 38 anys.
b) Per incorporar-se a les diferents escales d’oficials dels cossos d’intendència i
d’enginyers de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, i dels cossos comuns
de les Forces Armades, per ingrés directe o per promoció: sense límit d’edat.
c) Per adscriure’s com a militar de complement a les diferents escales d’oficials: 30
anys, excepte per a l’especialitat fonamental de medicina del cos militar de sanitat, que
s’estableix en 33 anys o 37 en el supòsit que es requereixi tenir un títol de metge
especialista.
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Escala de suboficials.

a) Per incorporar-se a les escales de suboficials dels cossos generals i d’infanteria
de marina:
1r

Ingrés directe:

i. Sense exigència d’un títol de tècnic superior: 21 anys.
ii. Amb exigència d’un títol de tècnic superior: 26 anys.
2n Ingrés per promoció:
i. Sense exigència d’un títol de tècnic superior: 34 anys, excepte per a l’especialitat
fonamental aviació de l’Exèrcit de Terra, que és de 24 anys.
ii. Amb exigència d’un títol de tècnic superior: 36 anys, excepte per a l’especialitat
fonamental aviació de l’Exèrcit de Terra, que és de 27 anys.
b) Per incorporar-se a l’escala de suboficials del cos de músiques militars per ingrés
directe o per promoció: sense límit d’edat.
3. Escala de tropa i marineria. Per participar en els processos de selecció per cursar
els ensenyaments de formació per a l’accés a les escales de tropa i marineria, l’edat
màxima per incorporar-se al centre docent militar de formació és la que estableix la Llei
8/2006, de 24 d’abril, de tropa i marineria.
Secció 5a.
Article 18.

Protecció de la maternitat

Desenvolupament de les proves en cas d’embaràs, part o postpart.

1. A fi d’assegurar la deguda protecció de les aspirants seleccionades que estiguin en
situació d’embaràs, part o postpart, en els processos de selecció s’ha d’actuar conforme a
les normes següents:
a) La situació d’embaràs, part o postpart s’ha d’acreditar documentalment mitjançant
l’oportuna certificació. La sanitat militar ha d’indicar si la limitació de l’aspirant assoleix la
totalitat o només part de les proves a realitzar en el corresponent procés de selecció.
b) En cas de necessari ajornament en la realització d’alguna de les proves, la plaça
afectada queda condicionada a la superació per part de l’aspirant de la totalitat de les
previstes en la convocatòria a la qual pertany la plaça afectada.
c) L’aspirant ha d’efectuar, si s’escau, les proves per a les quals se li hagi apreciat
plena capacitat, i ha d’optar, respecte a les ajornades, entre la seva realització en les dates
que a aquests sols efectes es concretin a la mateixa convocatòria i sempre abans de la
d’incorporació al respectiu centre docent militar de formació dels proposats com a aspirants
a ser designats alumnes o en l’altra que s’estableixi en la convocatòria immediatament
següent i que correspongui a una provisió anual de places diferent.
d) Si, un cop arribada la data assenyalada a l’efecte en la convocatòria següent,
l’aspirant no pot completar les proves selectives perquè està en una nova situació
d’embaràs, part o postpart, ha de disposar, per última vegada, de l’opció que descriu el
paràgraf anterior. Si en aquest últim supòsit no realitza i supera, sigui quina sigui la causa,
les proves selectives pendents, perd tot dret i expectativa a la plaça condicionada.
e) Si l’aspirant opta per la realització, en convocatòria diferent de la inicial, de la
prova o proves ajornades, no li són aplicables els requisits específics d’edat, encara que
ha de mantenir durant tot el procés de selecció, fins a la data d’incorporació al centre
docent militar de formació, les restants condicions generals establertes en la convocatòria
inicial.
f) Si l’aspirant, en qualsevol de les oportunitats indicades, supera íntegrament el
procés selectiu, l’òrgan de selecció l’ha d’incloure en la relació dels proposats com a
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aspirants seleccionats per ser designats alumnes, amb expressa indicació de la
convocatòria inicial a la qual pertany la plaça definitivament assignada.
2. Si per motius derivats de la seva situació d’embaràs, part o postpart, la proposada
com a aspirant seleccionada per ser designada alumna no pot efectuar la seva presentació
en el centre docent militar de formació que correspongui, té dret a posposar la seva data
de presentació, o a la reserva de plaça, per una sola vegada, per iniciar l’ensenyament de
formació, a la primera oportunitat que es produeixi una vegada cessi la causa que ho va
impedir. Els motius s’han d’acreditar davant l’òrgan que estableixi la convocatòria, amb
antelació a la data d’incorporació al centre corresponent.
3. En les convocatòries dels processos de selecció per a l’ingrés en els centres
docents militars de formació per accedir a les Forces Armades, s’ha de disposar d’un
apartat específic amb l’epígraf «Protecció de la maternitat», on s’han d’indicar,
expressament, els criteris generals i específics d’actuació aplicables, ajustats al que
disposa aquest Reglament.
Secció 6a.
Article 19.

Nomenament de l’alumnat

Nomenament de l’alumnat.

En fer la seva presentació, les persones que ingressin en els centres docents militars
de formació han de signar el document d’incorporació a les Forces Armades segons el
model aprovat per la persona titular del Ministeri de Defensa, llevat d’aquelles que ja hi
pertanyin, i han de ser nomenats alumnes per la persona titular de la direcció o departament
del centre docent militar de formació. A partir del moment esmentat tenen condició militar,
sense quedar vinculades per una relació de serveis professionals, i estan subjectes al
règim de drets i deures dels membres de les Forces Armades i a les lleis penals i
disciplinàries militars. Amb posterioritat, les persones titulars de les direccions
d’ensenyament respectives han de ratificar el nomenament esmentat i publicar-lo en el
«Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa».
ANNEX I
Branques de coneixement i famílies professionals del sistema educatiu general
amb les quals es pot ingressar en els centres docents militars de formació per
cursar els ensenyaments per integrar-se o adscriure’s als cossos i escales de les
Forces Armades
1. Escales d’oficials
a)

Cossos específics dels exèrcits.

1r Cossos generals i d’infanteria de marina: titulacions universitàries oficials inscrites
en el Registre d’universitats, centres i títols (RUCT) en la branca d’enginyeria i arquitectura,
així com les inscrites en la branca de ciències i en la branca de ciències socials i jurídiques.
Per a l’accés a militar de complement, a més de les anteriors, les relacionades amb les
ciències de l’activitat física i de l’esport i de l’estudi d’idiomes d’interès en les Forces
Armades.
2n Cossos d’intendència: titulacions universitàries oficials inscrites en el Registre
d’universitats, centres i títols (RUCT) de la branca de ciències socials i jurídiques.
3r Cossos d’enginyers: titulacions universitàries oficials inscrites en el Registre
d’universitats, centres i títols (RUCT) de la branca d’enginyeria i arquitectura.
b)

Cossos comuns de les Forces Armades.

1r Cos jurídic militar: titulacions universitàries oficials inscrites en el Registre
d’universitats, centres i títols (RUCT) de la branca de ciències socials i jurídiques.
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2n Cos militar d’intervenció: titulacions universitàries oficials inscrites en el Registre
d’universitats, centres i títols (RUCT) de la branca de ciències socials i jurídiques.
3r Cos militar de sanitat: titulacions universitàries oficials inscrites en el Registre
d’universitats, centres i títols (RUCT) de la branca de ciències de la salut.
4t Cos de músiques militars: titulacions dels ensenyaments artístics superiors
vinculats amb la música.
Dins de cadascuna de les branques especificades en els punts anteriors, per mitjà
d’una ordre ministerial s’han de definir les titulacions específiques que donin accés a cada
escala i cos.
2. Escales de suboficials
a) Cossos generals i d’infanteria de marina: s’exigeix, depenent de l’especialitat
fonamental, tenir alguna de les titulacions oficials de tècnic superior reflectides en les
famílies professionals reconegudes pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Les famílies professionals especificades per exèrcits i especialitat fonamental són les
següents:
1r

Exèrcit de Terra

Especialitat fonamental

Família professional

Infanteria.
Infanteria lleugera.
Infanteria cuirassada/mecanitzada.
Cavalleria.
Aviació de l’ET

Seguretat i medi ambient.
Administració i gestió.
Electricitat i electrònica.
Transport i manteniment de vehicles.
Instal·lació i manteniment.
Edificació i obra civil.
Informàtica i comunicacions.
Activitats físiques i esportives.

Artilleria.
Artilleria de campanya.
Artilleria antiaèria.

Instal·lació i manteniment.
Seguretat i medi ambient.
Informàtica i comunicacions.
Electricitat i electrònica.
Transport i manteniment de vehicles.
Edificació i obra civil.

Enginyers.

Edificació i obra civil.
Seguretat i medi ambient.

Transmissions.

Electricitat i electrònica.
Seguretat i medi ambient.

Electrònica i telecomunicacions.

Electricitat i electrònica.

Manteniment i muntatge d’equips.

Instal·lació i manteniment.

Informàtica.

Informàtica i comunicacions.

Automoció.

Transport i manteniment de vehicles.

Manteniment d’aeronaus.

Transport i manteniment de vehicles.

Manteniment d’armament i material.

Instal·lació i manteniment.

2n Armada
Especialitat fonamental

Família professional

Administració.

Administració i gestió.

Allotjament i restauració.

Hostaleria i turisme.
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Família professional

Armes.

Electricitat i electrònica.
Instal·lació i manteniment.

Comunicacions i sistemes d’informació.

Electricitat i electrònica.
Informàtica i comunicacions.

Energia i propulsió.

Maritimopesquera.
Transport i manteniment de vehicles.
Instal·lació i manteniment.
Electricitat i electrònica.

Maniobra i navegació.

Maritimopesquera.

Sistemes.

Electricitat i electrònica.
Instal·lació i manteniment.

Infanteria de marina

Maritimopesquera.
Indústries alimentàries.
Química.
Sanitat.
Seguretat i medi ambient.
Fabricació mecànica.
Electricitat i electrònica.
Instal·lació i manteniment. Manteniment i serveis a la
producció.
Transport i manteniment de vehicles. Manteniment de
vehicles autopropulsats.
Edificació i obra civil.
Tèxtil, confecció i pell.
Arts gràfiques.
Imatge i so. Comunicació, imatge i so.
Informàtica i comunicacions. Informàtica.
Administració i gestió. Administració.
Comerç i màrqueting.
Hostaleria i turisme.
Activitats físiques i esportives.

3r
Especialitat fonamental

Exèrcit de l’Aire
Família professional

Protecció de la força i suport a les
operacions.

Electricitat i electrònica.
Informàtica i comunicacions.

Manteniment aeronàutic

Transport i manteniment de vehicles.

Sistemes d’informació, comunicacions i
ciberdefensa.

Electricitat i electrònica.
Informàtica i comunicacions.

Manteniment d’electrònica.

Transport i manteniment de vehicles.

Control aeri.

Electricitat i electrònica.
Informàtica i comunicacions.

Administració.

Administració i gestió.

b) Cos de músiques militars: s’exigeix tenir el títol de batxiller en qualsevol de les
seves modalitats o complir els requisits d’accés als cicles formatius de la formació
professional de grau superior a què fa referència l’article 41.3 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, i, en tots dos casos, el títol d’ensenyaments professionals de
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música i dansa vinculats amb la música. Les especialitats instrumentals requerides són les
que de manera expressa figurin en la convocatòria corresponent.
Dins de cadascuna de les famílies especificades en els punts anteriors, per mitjà d’una
ordre ministerial s’han de definir les titulacions de tècnic superior específiques que donin
accés a cada escala i cos.
ANNEX II
Països els nacionals dels quals poden accedir a les Forces Armades espanyoles
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

https://www.boe.es

Argentina.
Bolívia.
Costa Rica.
Colòmbia.
Xile.
Equador.
El Salvador.
Guinea Equatorial.
Guatemala.
Hondures.
Mèxic.
Nicaragua.
Panamà.
Paraguai.
Perú.
República Dominicana.
Uruguai.
Veneçuela.
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