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número 15 en llengua catalana, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 1240,1a columna, article 38, apartat 3,
3a línia, on diu: «... de 8 de novembre, ...», ha de dir:
«... de 8 de juny, ...».

A la pàgina 1240, 2a columna, article 39, apartat 4,
paràgraf 2, línia 8a, on diu: «... l’apartat 3 de l’article 39
d’aquest Reglament.», ha de dir: «... l’apartat 3 d’aquest
article.».

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

22454 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret
1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova
la Norma general d’etiquetatge, presentació
i publicitat dels productes alimentaris.
(«BOE» 280, de 23-11-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial
decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova
la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat
dels productes alimentaris, publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 202, de 24 d’agost de 1999, i en
el suplement número 13 en llengua catalana, es pro-
cedeix a fer-ne les rectificacions oportunes referides a
la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1099, segona columna, article 11, apar-
tat 4, paràgraf b), quarta línia, on diu: «...els codis NC
2206 00 91, 2206 00 93 i 2206 00 99...», ha de dir:
«...els codis NC 2206 00 31 00, 2206 00 51 00 i 2206
00 81 00...».

MINISTERI

D’ECONOMIA I HISENDA

22489 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret
1589/1999, de 15 d’octubre, pel qual es modi-
fica el Reglament de plans i fons de pensions,
aprovat pel Reial decret 1307/1998, de 30
de setembre. («BOE» 281, de 24-11-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
1589/1999, de 15 d’octubre, pel qual es modifica el
Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial
decret 1307/1998, de 30 de setembre, publicat en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 256, de 26 d’octubre
de 1999, i en el suplement número 15 en llengua cata-
lana, es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes
referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1221, 1a columna, article 13, apartat 4.b),
últim paràgraf, línia primera, on diu: «El que estableix el
paràgraf a) anterior s’entén...»; ha de dir: «El que esta-
bleixen els paràgrafs anteriors s’entén...».

A la pàgina 1221, 1a columna, article 16, apartat 1.a),
paràgraf 2, 5a línia, on diu: «... a la qual tenen dret...»;
ha de dir: «... a la qual té dret».

A la pàgina 1221, 2a columna, article 16, apartat 2,
paràgraf quart, línia 1a, on diu: «... la condició del bene-
ficiari...»; ha de dir: «... la condició de beneficiari...».

A la pàgina 1222, 1a columna, article 16 bis, apar-

tat 1, paràgraf b), última línia, on diu: «... o paràmetres...»;
ha de dir: «... o paràmetre...». Al paràgraf c), 2a línia,
on diu: «... tipus com un únic pagament...»; ha de dir:
«... tipus amb un únic pagament...». I a l’apartat 3, segon
paràgraf, línia 3a, on diu: «... la contingència des del
seu...»; ha de dir: «... la contingència o des del seu...».

A la pàgina 1222, 2a columna, article 74, apartat 1,
primer paràgraf, 9a línia, on diu: «... en aquesta forma.»;
ha de dir: «... en aquesta norma.».

A la pàgina 1225, 2a columna, article 78, apar-
tat 1, paràgraf d), línia tercera, on diu: «... i elements
personals d’un pla...»; ha de dir: «... i elements personals
en un pla...».

A la pàgina 1226, 2a columna, disposició final pri-
mera, línia 1a, on diu: «... amb competència...»; ha de
dir: «... són competència...».

CAP DE L’ESTAT

22670 LLEI 42/1999, de 25 de novembre, de règim
del personal del cos de la guàrdia civil.
(«BOE» 283, de 26-11-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució diferencia clarament les Forces Arma-
des, constituïdes per l’Exèrcit de Terra, l’Armada i l’Exèrcit
de l’Aire, de les Forces i els Cossos de Seguretat. L’ar-
ticle 8 encomana a les primeres garantir la sobirania
i la independència d’Espanya, defensar-ne la integritat
territorial i l’ordenament constitucional, mentre que l’ar-
ticle 104 estableix que les Forces i els Cossos de Segu-
retat, sota la dependència del Govern, tenen la missió
de protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i
garantir la seguretat ciutadana, i que una llei orgànica
ha de regular les funcions, els principis bàsics d’actuació
i els estatuts d’aquestes Forces i Cossos de Seguretat.

El desenvolupament d’aquest marc constitucional va
modificar l’enquadrament de la guàrdia civil, que tra-
dicionalment havia estat una part integrant de l’Exèrcit
de Terra; així, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
les Forces i els Cossos de Seguretat; la Llei 17/1989,
de 19 de juliol, reguladora del règim del personal militar
professional, i la Llei orgànica 11/1991, de 17 de juny,
de règim disciplinari de la guàrdia civil, van materialitzar
la separació de la guàrdia civil de l’Exèrcit de Terra.

La guàrdia civil, com a cos de seguretat, centra la
seva actuació en l’exercici de funcions pròpiament de
seguretat pública, ja sigui en l’àmbit judicial o en l’ad-
ministratiu, i estan regulats els principis generals del seu
règim estatutari en l’esmentada Llei orgànica 2/1986.

No obstant això, la guàrdia civil té naturalesa militar,
d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei orgàni-
ca 2/1986, i l’estatut personal de caràcter militar, atri-
buït als membres d’aquest cos de seguretat, per raons
de fur, disciplina, formació i comandament. Depèn del
Ministeri de l’Interior, en l’exercici de les funcions que
la mateixa Llei li atribueix, i del Ministeri de Defensa,
en el compliment de les missions de caràcter militar
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que aquest o el Govern li encomani. En temps de guerra
o durant l’estat de setge, la guàrdia civil dependrà exclu-
sivament del Ministeri de Defensa, tal com estableixen
la Llei orgànica 6/1980, d’1 de juliol, per la qual es regu-
len els criteris bàsics de la defensa nacional i l’organització
militar, i la Llei orgànica 2/1986, en l’article 9.

La singularitat institucional de la guàrdia civil, per la
seva pertinença a les Forces i els Cossos de Seguretat
i per la seva naturalesa militar, fa imprescindible la pro-
mulgació d’un estatut de personal propi que s’adapti
a la tradició, la naturalesa i les funcions específiques
del cos.

Aquesta necessitat havia estat atesa, parcialment, en
la Llei 28/1994, de 18 d’octubre, per la qual es completa
el règim del personal del cos de la guàrdia civil. Una
altra fita important en aquesta construcció d’un règim
de personal diferenciat va ser l’esmentada Llei orgàni-
ca 11/1991, per la qual s’establia un règim disciplinari
específic.

El procés es culmina amb aquesta Llei, que té com
a fonts de referència fonamentals la Constitució, la Llei
orgànica 2/1986 i la legislació sobre personal de les
Forces Armades en tot el que els sigui aplicable als seus
membres, atesa la condició militar del cos de la guàrdia
civil.

Aquesta Llei aborda tots els aspectes que configuren
el règim del personal del cos de la guàrdia civil, com
ara les competències en matèria de personal; ocupa-
cions, categories i escales; plantilles; sistema d’ensenya-
ment; historial professional i avaluacions; règim d’ascen-
sos; provisió de destinacions; situacions administratives;
cessament en la relació de serveis professionals, i drets
i deures.

En cas de les escales, té una gran transcendència
la creació d’una escala facultativa superior i d’una escala
facultativa tècnica, amb la finalitat de cobrir àrees molt
especialitzades dins de l’àmbit d’actuació del cos de la
guàrdia civil, per adaptar-se als avenços tecnològics, que
s’estan produint en el camp de la investigació policial
i que quedaran obertes en el futur a totes les tasques
que es requereixi cobrir amb titulats universitaris.

Una altra novetat important és la creació, a la Direcció
General de la Guàrdia Civil, del Consell Assessor de Per-
sonal, que té com a comesa analitzar i valorar les pro-
postes o els suggeriments que li plantegi el personal
del cos. S’estableix així una nova via de comunicació
interna que permet conèixer els problemes i les inquie-
tuds del personal d’una manera ràpida i eficaç.

Respecte a la dona, se li facilita la integració plena
al cos en igualtat de drets i obligacions que l’home i
s’estableix la possibilitat de fixar proves físiques diferents
en funció de les diferències fisiològiques que hi ha entre
ambdós sexes. No es posa cap mena de restricció per
ocupar qualsevol destinació en el si de l’organització,
i en el cas d’embaràs, es poden assignar tasques espe-
cífiques diferents de les que habitualment s’exerceixen
en la destinació que es tingui assignada.

També s’estableixen els criteris generals sobre retri-
bucions, protecció social, recursos i dret de petició, com
també el règim de permisos i llicències, i pel que fa
al règim general de drets i deures, es remet a la Llei
orgànica 2/1986 i a la Llei 85/1978, de 28 de desem-
bre, de reials ordenances per a les Forces Armades, en
què siguin aplicables, atesa la naturalesa militar de la
guàrdia civil.

En definitiva, aquesta Llei reuneix en un sol text el
règim de personal del cos de la guàrdia civil, fidel reflex
dels principis constitucionals que afecten el personal de
les Forces i els Cossos de Seguretat, en què es recull
de manera suficient la seva especificitat pròpia i es man-
té, en el que és fonamental, un règim similar al del per-
sonal de les Forces Armades.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Llei té com a objecte establir el règim
del personal del cos de la guàrdia civil, regular-ne la
plantilla i definir el sistema d’ensenyament i les formes
d’accedir-hi; tot això amb la finalitat que la guàrdia civil,
institut armat de naturalesa militar, estigui en condicions
de complir les missions que l’article 104.1 de la Cons-
titució encomana a les Forces i els Cossos de Seguretat.

2. Aquesta Llei és aplicable als guàrdies civils i als
alumnes del sistema d’ensenyament de la guàrdia civil
que, en ingressar als centres de formació corresponents,
adquireixen la condició de militar.

Article 2. Guàrdies civils.

1. Són guàrdies civils els espanyols vinculats al cos
de la guàrdia civil amb una relació de serveis profes-
sionals de caràcter permanent i, atesa la naturalesa mili-
tar de l’institut en què s’integren, són militars de carrera
de la guàrdia civil.

2. Els guàrdies civils han d’ajustar la seva actuació
als principis bàsics que estableix l’article 5 de la Llei
orgànica 2/1986, de 13 de març, de les Forces i els
Cossos de Seguretat, així com al principi de cooperació
recíproca i a la coordinació que estableix l’article 3.

Article 3. Jurament o promesa davant la bandera d’Es-
panya.

Per adquirir la condició de guàrdia civil, és requisit
previ i indispensable prestar davant la bandera el jura-
ment o la promesa de defensar Espanya.

Aquest jurament s’ha de prestar d’acord amb el que
disposa la Llei de règim del personal de les Forces Armades.

TÍTOL I

Competències en matèria de personal

Article 4. Del Consell de Ministres.

Al Consell de Ministres, com a òrgan co�egiat del
Govern, li correspon:

a) Fixar periòdicament les plantilles reglamentàries
per a les diferents ocupacions i escales.

b) Aprovar les provisions de places.
c) Desenvolupar els criteris generals de promoció

i ascens que estableix aquesta Llei.
d) Exercir les altres competències que li atribueixen

aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

Article 5. Dels ministres de Defensa i de l’Interior.

Els ministres de Defensa i de l’Interior exerceixen les
competències que, en matèria de personal, els atorguen
la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de les Forces
i els Cossos de Seguretat, i la Llei orgànica 11/1991,
de 17 de juny, de règim disciplinari de la guàrdia civil,
com també aquesta Llei.

Article 6. Del secretari d’Estat de Seguretat.

El secretari d’Estat de Seguretat, per al compliment de
les comeses que té atribuïdes en la Llei orgànica 2/1986,
de 13 de març, de les Forces i els Cossos de Seguretat,
exerceix, en relació amb el personal del cos de la guàrdia
civil, les funcions següents:
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a) La co�aboració directa i l’assistència al ministre
de l’Interior en l’exercici de les competències que a
aquest li atribueixen les lleis a què fa referència l’article
anterior.

b) Assessorar i informar el ministre de l’Interior
sobre les necessitats en matèria de personal i d’ense-
nyament.

c) També li correspon la inspecció pel que fa al
règim del personal dels membres del cos de la guàrdia
civil, com també a les condicions de vida en les unitats.
Aquesta competència l’exerceix directament, per mitjà
dels òrgans d’inspecció de la Secretaria d’Estat de Segu-
retat o per mitjà de la Direcció General de la Guàrdia
Civil.

d) En general, el compliment de les missions rela-
tives a la gestió dels recursos humans de la guàrdia
civil i de totes les altres competències que li atribueix
aquesta Llei i les disposicions en vigor relatives al per-
sonal del cos de la guàrdia civil.

Article 7. Del subsecretari de Defensa.

En l’àmbit de les competències que assenyala l’ar-
ticle 5 d’aquesta Llei, el subsecretari de Defensa, com
a principal co�aborador del titular del Ministeri de Defen-
sa en la política de personal i ensenyament, és el res-
ponsable de proposar-la, desplegar-la i aplicar-la al per-
sonal del cos de la guàrdia civil.

Article 8. Del director general de la Guàrdia Civil.

El director general de la Guàrdia Civil té les atribucions
que preveu la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març,
de les Forces i els Cossos de Seguretat, i aquesta mateixa
Llei.

Respecte al personal del cos de la guàrdia civil i d’a-
cord amb la distribució de competències que estableixen
els articles 10 i 14 de la Llei orgànica 2/1986, de 13
de març, de les Forces i els Cossos de Seguretat, li corres-
pon, en particular:

a) Assessorar i informar els ministres de Defensa
i de l’Interior, aquest últim per mitjà del secretari d’Estat
de Seguretat, en l’àmbit de les seves competències res-
pectives, sobre les necessitats en matèria de personal
i d’ensenyament.

b) Assessorar el secretari d’Estat de Seguretat i el
subsecretari de Defensa, en l’àmbit de les seves com-
petències respectives, en la preparació i la direcció de
la política de personal i ensenyament, co�aborar amb
ells en el seu desenvolupament i informar-los dels aspec-
tes de l’execució d’aquesta política.

c) Planejar i dirigir la instrucció i l’ensinistrament,
i exercir les funcions relacionades amb l’ensenyament
i la promoció professional, en el marc de la política de
personal i ensenyament que es defineixi de conformitat
amb el que estableix aquest títol.

d) Dirigir la gestió dels recursos humans.
e) Vetllar per la moral, la disciplina i el benestar

del personal.
f) Decidir, proposar o informar, segons escaigui d’a-

cord amb el que preveu aquesta Llei, en relació amb
els aspectes bàsics que configuren la trajectòria profes-
sional del personal del Cos.

Article 9. Del Consell Superior de la Guàrdia Civil.

1. Al Consell Superior de la Guàrdia Civil, com a
òrgan co�egiat assessor i consultiu dels ministres de
Defensa i de l’Interior, del secretari d’Estat de Seguretat
i del director general de la Guàrdia Civil, li correspon:

a) Efectuar els informes que s’indiquen en aquesta
Llei sobre els aspectes bàsics que configuren la trajec-
tòria professional del personal del cos.

b) Emetre un informe sobre els assumptes que sot-
metin a la seva consideració els ministres de Defensa
i de l’Interior, el secretari d’Estat de Seguretat i el director
general de la Guàrdia Civil.

c) Complir els tràmits d’audiència preceptius en els
expedients governatius que afectin el personal del cos,
d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 11/1991,
de 17 de juny, de règim disciplinari de la guàrdia civil.

2. Per reglament, se n’ha de determinar la compo-
sició i altres competències en altres aspectes relacionats
amb l’exercici de les activitats de la guàrdia civil.

TÍTOL II

Ocupacions, categories i escales

Article 10. Categories i ocupacions militars del cos de
la guàrdia civil.

1. L’estructura orgànica del cos de la guàrdia civil
es basa en l’ordenació jeràrquica dels seus membres
per ocupacions i, dins d’aquestes, per antiguitat.

2. Les ocupacions militars del cos de la guàrdia civil
i les categories en què s’agrupen són les següents:

a) Oficials generals:

General de divisió.
General de brigada.

b) Oficials:

Coronel.
Tinent coronel.
Comandant.
Capità.
Tinent.
Alferes.

c) Suboficials:

Suboficial major.
Subtinent.
Brigada.
Sergent primer.
Sergent.

d) Caporals i guàrdies:

Cap major.
Cap primer.
Cap.
Guàrdia civil.

3. L’ocupació faculta per exercir l’autoritat que
correspongui en l’ordre jeràrquic del cos i dur a terme
les comeses dels diferents nivells de l’organització.

L’ocupació militar del cos de la guàrdia civil, que li
confereix aquesta Llei, atorga els drets i les obligacions
que estableix aquesta Llei. Quan es produeixi un canvi
d’escala, s’obté l’ocupació que en cada cas correspon
i es produeix vacant en l’escala d’origen amb la pèrdua
consegüent de l’ocupació anterior.

4. Quan per necessitats del servei es designi un
guàrdia civil per ocupar un lloc en organitzacions inter-
nacionals que correspongui a una ocupació superior a
la seva, el ministre de Defensa, a proposta del director
general de l’Institut, li pot concedir, amb caràcter even-
tual, el grau militar corresponent a aquella ocupació supe-
rior, en què té les atribucions i utilitzar les divises d’aquell,
excepte les competències sancionadores i les retribu-
cions, que són les corresponents a la seva ocupació efec-
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tiva. Conserva aquest grau fins que ascendeixi a aquesta
ocupació superior o fins al moment que cessi en el lloc
esmentat.

L’atribució eventual del grau militar de l’ocupació
superior no genera dret a l’ascens ni predetermina, si
s’escau, el resultat de l’avaluació corresponent.

5. En l’ocupació de guàrdia civil existeix, com a dis-
tinció, el grau militar de guàrdia civil de primera, sense
efectes retributius. Per reglament s’ha de regular el pro-
cediment, les condicions i altres circumstàncies per a
la seva concessió.

6. El ministre de Defensa, a proposta del director
general de la Guàrdia Civil, ha de determinar les divises
de les diferents ocupacions i graus, tenint present la
tradició de l’Institut i la seva naturalesa militar.

Article 11. Escales del cos de la guàrdia civil.

1. El personal del cos de la guàrdia civil s’agrupa
en escala superior d’oficials, escala d’oficials, escala de
suboficials i escala de caporals i guàrdies, escala facul-
tativa superior i escala facultativa tècnica, en funció de
les facultats professionals assignades al conjunt de les
ocupacions de cada una i el grau educatiu exigit per
incorporar-s’hi.

2. La creació, l’extinció, la integració o la refosa d’es-
cales s’efectua per llei.

3. L’Escala Superior d’Oficials inclou les ocupacions
de tinent a general de divisió; l’escala d’oficials, les d’al-
feres a tinent coronel; la de suboficials, les de sergent
a suboficial major; i la de caporals i guàrdies, els de guàr-
dia civil a cap major, la facultativa superior, de tinent
a coronel i la facultativa tècnica, d’alferes a tinent coronel.

Article 12. Adquisició de la condició de guàrdia civil.

1. La condició de guàrdia civil i, en conseqüència,
la de militar de carrera de la guàrdia civil s’adquireix
en obtenir la primera ocupació, conferida per Sa Majestat
el Rei i ratificada pel ministre de Defensa, i en incor-
porar-se a l’escala corresponent del cos.

2. La primera ocupació s’obté mitjançant la supe-
ració del pla d’estudis del centre docent de formació
corresponent.

3. La qualificació obtinguda en finalitzar l’ensenya-
ment de formació determina l’ordre d’escalafó. Aquest
només es pot alterar per aplicació dels sistemes d’as-
censos, de la normativa sobre situacions administratives,
de les lleis penals militars i de les disciplinàries de l’Ins-
titut.

4. La carrera militar al cos de la guàrdia civil és
la trajectòria professional, definida per l’ascens a les suc-
cessives ocupacions, en les condicions que estableix
aquesta Llei, que segueix el personal del cos esmentat
des de la seva incorporació a l’escala corresponent, en
què es combinen preparació i experiència professional
en l’exercici de les seves comeses i en l’exercici de les
facultats que tenen assignats en la seva escala.

Article 13. Escalafó, promoció i antiguitat.

1. S’entén per escalafó l’ordenació dels components
del cos segons la seva escala i, dins de cadascuna per
ocupacions i antiguitat en les ocupacions.

2. Cada promoció d’una escala està composta pels
que s’hi incorporin en el mateix cicle anual i pels que
quedin intercalats entre els seus components, com a
conseqüència de modificacions en la seva posició en
l’escalafó pels motius que es diuen a l’apartat 3 de l’ar-
ticle 12 d’aquesta Llei.

Els que quedin intercalats entre l’últim component
d’una promoció i el primer de la següent s’han d’incor-
porar a la primera d’aquestes.

3. L’antiguitat en la primera ocupació és el temps
transcorregut des de la data de la concessió i, en les
ocupacions successives, des de la data de la firma de
la resolució per la qual es concedeix l’ascens, llevat que
s’hi faci constar, a aquests efectes, la data del dia següent
a aquell en què es produeixi la vacant que origini l’ascens.

Quan per aplicació del que preveuen aquesta Llei,
les lleis penals militars i la Llei orgànica 11/1991, de 17
de juny, de règim disciplinari de la guàrdia civil, es modi-
fiqui la posició de l’interessat en l’escalafó, se li ha d’as-
signar l’antiguitat d’aquell que li precedeix en la nova.

Article 14. Especialitats.

1. Hi ha les especialitats necessàries per exercir les
comeses en àrees concretes en què es requereixi un
grau d’especialització més gran.

2. El ministre de Defensa o el de l’Interior, segons
la naturalesa de la matèria a què es refereixi cada espe-
cialitat, i tenint en compte l’informe de l’altre Ministeri,
ha de determinar:

a) La definició de les especialitats, els requisits i les
condicions exigits per obtenir-les i exercir-les, la com-
patibilitat entre elles, així com les escales i les ocupacions
en què es poden adquirir i mantenir.

b) Les aptituds, associades a les especialitats, que
són qualificacions individuals que habiliten per a l’exercici
d’una activitat professional en determinats llocs orgànics.

Article 15. Capacitats per a l’exercici professional.

1. La capacitat professional específica dels guàrdies
civils per exercir les competències corresponents a cada
lloc orgànic es determinarà pels comesos dels membres
del cos, per les facultats atribuïdes als components de
la seva escala i per la seva ocupació. Aquesta capacitat
habilita, d’acord amb els títols del sistema d’ensenya-
ment de la guàrdia civil i els acadèmics i professionals
que es posseeixin, els que s’integren en qualsevol de
les escales per a l’exercici de les seves competències
i l’exercici de les seves comeses en l’àmbit de la guàrdia
civil, sense que sigui necessari cap altre requisit de co�e-
giació professional, inscripció en registres o homologació
dels títols esmentats.

2. La capacitat per exercir determinades activitats
també es pot condicionar per la possessió d’especialitats,
aptituds i altres títols i qualificacions.

Article 16. Ocupacions honorífiques.

1. En atenció a mèrits excepcionals o circumstàn-
cies especials, el Consell de Ministres, a proposta del
ministre de Defensa, pot concedir, amb caràcter hono-
rífic, al guàrdia civil que hagi passat a retir l’ocupació
immediatament superior. Les ocupacions amb caràcter
honorífic també es poden concedir a títol pòstum.

2. La iniciativa per a la concessió d’ocupacions amb
caràcter honorífic correspon al director general de la
Guàrdia Civil, que eleva les propostes al ministre de
Defensa, amb l’informe del Consell Superior de la Guàrdia
Civil, on motiva els mèrits i les circumstàncies que les
justifiquen.

3. En cap cas les ocupacions concedides amb caràc-
ter honorífic no comporten cap mena de benefici eco-
nòmic ni s’han de considerar a efectes de drets passius.
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TÍTOL III

Plantilla

Article 17. Plantilla del cos de la guàrdia civil.

1. La plantilla del personal del cos de la guàrdia
civil, en situació de servei actiu, s’ha d’ajustar als crèdits
que estableixen les lleis de pressupostos generals de
l’Estat.

2. Quan es designi un oficial general per ocupar
càrrecs en l’àmbit dels òrgans centrals o organismes
autònoms dels ministeris de Defensa i de l’Interior o
en organitzacions internacionals, així com en missions
per mantenir la pau i la seguretat internacionals que
comportin el cessament en la destinació, a la Casa de
Sa Majestat el Rei, en la Presidència del Govern o en
departaments ministerials, es considera plantilla addi-
cional, llevat que estiguin específicament assignats al
cos de la guàrdia civil.

El nomenament d’un oficial general per ocupar un
lloc de plantilla addicional produeix vacant en la del cos
de la guàrdia civil si prèviament ocupava una destinació
de les assignades expressament a aquest, que ha de
ser amortitzada una vegada hagi cessat en el càrrec
amb la primera vacant que es produeixi en la seva ocu-
pació.

L’oficial general en plantilla addicional pot ascendir
a l’ocupació immediatament superior de la seva escala
si compleix les condicions per fer-ho i d’acord amb el
que preveu l’apartat 1 de l’article 67 d’aquesta Llei.

3. El Consell de Ministres, a proposta conjunta dels
ministres de Defensa i de l’Interior, ha de fixar, amb
vigència per períodes de cinc anys cadascun, la plantilla
reglamentària per a les diferents ocupacions i escales,
llevat dels corresponents a la primera ocupació de cada
escala els efectius de la qual han de ser els que resultin
de la provisió de places a què es refereix l’apartat 2
de l’article següent d’aquesta Llei.

El Govern ha d’informar les Corts Generals cada vega-
da que aprovi un reial decret de desenvolupament de
plantilla.

Article 18. Provisió de places al cos de la guàrdia civil.

1. D’acord amb les competències assenyalades a
l’article 4 d’aquesta Llei i per satisfer les necessitats de
personal del cos de la guàrdia civil a mitjà i llarg termini,
el Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Ad-
ministracions Públiques, amb l’informe favorable del
Ministeri d’Economia i Hisenda i a iniciativa conjunta
dels ministeris de Defensa i de l’Interior, ha d’establir
un model genèric de provisió de places al cos de la
guàrdia civil, tenint en compte la plantilla a què es refereix
l’article anterior.

2. El Consell de Ministres aprova la provisió anual
de places del cos de la guàrdia civil en què s’han de
determinar les corresponents als centres docents de for-
mació, especificant les quotes que corresponguin als
diferents sistemes d’accés i ajustant-se al model deter-
minat en l’apartat anterior, als crèdits pressupostaris i
a l’evolució real en els efectius de les diferents escales.

3. La determinació de la provisió anual de places
del cos de la guàrdia civil s’ha de fer mitjançant reial
decret aprovat en Consell de Ministres, a proposta del
ministre d’Administracions Públiques, amb l’informe
favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda i a iniciativa
conjunta dels ministeris de Defensa i de l’Interior, el mes
de gener de l’any en què s’hagin d’efectuar les convo-
catòries corresponents.

TÍTOL IV

Ensenyament en la guàrdia civil

CAPÍTOL I

Disposicions de caràcter general

Article 19. Sistema d’ensenyament.

1. El sistema d’ensenyament de la guàrdia civil, con-
cebut d’acord amb els principis de la Constitució, basat
en el respecte dels drets i les llibertats que s’hi reconeixen
i fonament de l’exercici professional en la guàrdia civil,
té com a finalitats la formació integral, la capacitació
professional específica dels qui s’han d’integrar en qual-
sevol de les escales del cos i l’actualització permanent
dels seus coneixements en els àmbits científic, tècnic,
militar i de gestió de recursos. Tot plegat per a l’exercici
eficaç de les funcions que assigna a la guàrdia civil la
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de les forces i
els cossos de seguretat, i d’acord amb els criteris que
estableix l’apartat 2 de l’article 6 d’aquesta Llei.

2. L’ensenyament en la guàrdia civil es configura
com un sistema unitari que garanteix la continuïtat del
procés educatiu, integrat en el sistema educatiu general
i servit, en la seva part fonamental, per l’estructura
docent de la Direcció General de la Guàrdia Civil.

3. L’ensenyament en la guàrdia civil s’estructura en:

a) Ensenyament de formació.
b) Ensenyament de perfeccionament.
c) Alts estudis professionals.

4. El sistema d’ensenyament de la guàrdia civil esta
sotmès a un procés continuat d’avaluació pels proce-
diments que es determinin per reglament.

Article 20. Ensenyament de formació.

1. L’ensenyament de formació té com a finalitat la
preparació per a la incorporació a les escales del cos
de la guàrdia civil. S’estructura en els graus següents:

a) Ensenyament de formació per a la incorporació
a l’escala de caporals i guàrdies, que es correspon amb
la formació professional de grau mitjà.

b) Ensenyament de formació per a la incorporació
a l’escala de suboficials, que es correspon amb la for-
mació professional de grau superior.

c) Ensenyament de formació per a la incorporació
a l’escala d’oficials, que es correspon amb l’educació
universitària de primer cicle.

d) Ensenyament de formació per a la incorporació
a l’escala superior d’oficials, que es correspon amb l’e-
ducació universitària de segon cicle.

2. En cadascun dels graus indicats, l’obtenció de
la primera ocupació en incorporar-se a l’escala corres-
ponent és equivalent, respectivament, als títols del sis-
tema educatiu general de tècnic, de tècnic superior, de
diplomat universitari, arquitecte tècnic o enginyer tècnic
i de llicenciat, arquitecte o enginyer.

3. Per a la incorporació a les escales facultativa
superior i facultativa tècnica, l’estructura docent de la
guàrdia civil ha de complementar la formació tècnica,
acreditada amb el títol exigit per a l’ingrés, amb l’es-
pecífica necessària per a l’exercici de les tasques i les
facultats de l’escala corresponent i impartir la formació
militar necessària.

4. L’ensenyament de formació s’imparteix en aca-
dèmies que pertanyin a l’estructura docent de la Direcció
General de la Guàrdia Civil.
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Els que accedeixin directament a l’ensenyament de
formació per a la incorporació a l’escala superior d’o-
ficials han de cursar una primera fase a l’Acadèmia Gene-
ral Militar de l’Exèrcit de Terra, i per això el nombre
de places, els requisits i les proves per a l’ingrés i el
règim dels alumnes es regeix per les normes establertes
per a les escales superiors dels cossos generals dels
exèrcits.

Els que s’hagin d’incorporar a les escales facultativa
superior i facultativa tècnica per accés directe han de
cursar una fase de formació militar a l’Acadèmia General
Militar de l’Exèrcit de Terra.

Article 21. Ensenyament de perfeccionament.

1. L’ensenyament de perfeccionament té com a fina-
litat capacitar el personal del cos de la guàrdia civil per
a l’exercici de les tasques d’ocupacions superiors, assolir
un grau més elevat d’especialització, exercir activitats
en àrees concretes i ampliar o actualitzar els coneixe-
ments i les aptituds requerits per exercir la professió.

2. La capacitació per exercir tasques d’ocupacions
superiors correspon a l’estructura docent de la Direcció
General de la Guàrdia Civil, amb la co�aboració, si s’es-
cau, de l’estructura docent del Ministeri de Defensa.

3. Els cursos d’especialització i els d’ampliació o
actualització de coneixements o aptituds es poden fer en
qualsevol centre de l’estructura docent de la Direcció Gene-
ral de la Guàrdia Civil o en altres, nacionals o estrangers.

Article 22. Alts estudis professionals.

L’ensenyament d’alts estudis professionals té com a
finalitat capacitar el personal del cos de la guàrdia civil
per a l’exercici de les tasques de les ocupacions de la
categoria d’oficials generals. També es consideren alts
estudis professionals els relacionats amb la pau i la segu-
retat, i la investigació i el desenvolupament de les doc-
trines per a l’ocupació de les Forces i els Cossos de
Seguretat. S’imparteix en l’estructura docent de la Direc-
ció General de la Guàrdia Civil, en la dels ministeris de
Defensa o de l’Interior o en qualsevol altre centre, nacio-
nal o estranger.

CAPÍTOL II

Centres docents de la guàrdia civil

Article 23. Creació i règim general dels centres docents
de la guàrdia civil.

1. Centre docent és el centre que pertany a l’es-
tructura docent de la Direcció General de la Guàrdia
Civil i que té com a finalitat principal impartir algun o
alguns dels tipus d’ensenyament que recull l’apartat 3
de l’article 19 d’aquesta Llei, i que rep genèricament
els noms de centres docents de formació, de perfec-
cionament o d’alts estudis professionals.

2. La competència per crear centres docents de la
guàrdia civil correspon al Govern, excepte en els casos
de les escoles d’especialització en àrees d’activitat espe-
cífica, en els quals correspon al ministre de Defensa o
al de l’Interior, segons la naturalesa de la matèria, tenint
en compte l’informe de l’altre Ministeri.

3. Les normes generals que regulin l’organització
i les funcions, el règim interior i la programació dels
centres docents han de ser aprovades conjuntament pels
ministres de Defensa i de l’Interior.

4. Tots els centres de l’estructura docent de la Direc-
ció General de la Guàrdia Civil s’han de prestar co�a-

boració mútua per a l’exercici dels cursos o els progra-
mes que tinguin encomanats.

5. Determinats programes o cursos de l’ensenya-
ment es poden impartir en els centres o les institucions
educatives als quals es refereix l’article 36 d’aquesta
Llei, en virtut dels concerts que s’hi hagin establert.

Article 24. Direcció i govern dels centres docents.

1. El comandament, la direcció i el govern dels cen-
tres docents de la guàrdia civil, els exerceix el director,
que és la màxima autoritat acadèmica del centre, en
té la representació i informa o efectua la proposta de
designació del professorat. Li corresponen les compe-
tències de caràcter general i disciplinari assignades als
caps d’unitat.

2. En el règim interior dels centres s’han de deter-
minar els altres òrgans unipersonals de la seva estructura
docent i administrativa, així com les tasques que els
corresponen.

3. També es poden establir òrgans co�egiats amb
facultats d’assessorament entre els quals hi ha el Consell
de Direcció i Govern, la Junta de Professors i el Consell
Cultural.

El Consell de Direcció i Govern és l’òrgan assessor
del director del centre docent de la guàrdia civil per
exercir-ne les funcions. Està presidit pel director i en
formen part una representació del professorat i els altres
òrgans unipersonals de la seva estructura docent i admi-
nistrativa.

La Junta de Professors és l’òrgan assessor del director
del centre docent de la guàrdia civil per a assumptes
relacionats amb l’ensenyament. Està presidida pel direc-
tor i en formen part la totalitat dels professors del centre.

El Consell Cultural és l’òrgan assessor del director
del centre docent de la guàrdia civil per dissenyar i pro-
gramar activitats culturals i educatives extraescolars, així
com promoure programes d’investigació. Està presidit
pel director i en formen part una representació del pro-
fessorat i de les institucions i entitats amb les quals s’ha-
gin establert convenis de co�aboració.

En les normes generals a què fa referència l’apartat 3
de l’article 23 d’aquesta Llei s’estableixen el funciona-
ment i la composició d’aquests òrgans co�egiats.

CAPÍTOL III

Accés a l’ensenyament en la guàrdia civil

Article 25. Accés a l’ensenyament de formació de la
guàrdia civil.

1. Els espanyols tenen dret a l’accés a l’ensenya-
ment de formació de la guàrdia civil en els termes que
regula aquest capítol.

2. A l’ensenyament de formació de la guàrdia civil,
s’hi pot ingressar directament o per promoció interna,
d’acord amb el que regula aquest capítol

Article 26. Sistemes de selecció per a l’ingrés als cen-
tres docents de formació.

1. L’ingrés als centres docents de formació s’efectua
mitjançant convocatòria pública per mitjà dels sistemes
de concurs, oposició o concurs oposició lliures, en els
quals es garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals
d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.

2. Per optar a aquest ingrés, cal tenir la nacionalitat
espanyola, no estar privat dels drets civils, acreditar bona
conducta ciutadana, d’acord amb el que estableix la Llei
68/1980, d’1 de desembre, d’expedició de certificacions
i informes sobre conducta ciutadana, no tenir antece-
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dents penals, no haver estat separat mitjançant expe-
dient disciplinari del servei de qualsevol de les admi-
nistracions públiques ni estar inhabilitat amb caràcter
ferm per a l’exercici de funcions públiques, no tenir reco-
neguda la condició d’objector de consciència ni tenir
en tràmit la seva so�icitud, i haver complert divuit anys,
així com en els termes que s’estableixin per reglament
no superar els límits d’edat, estar en possessió de la
titulació exigida o en condicions d’obtenir-la en el termini
de presentació de so�icituds i no superar un nombre
màxim de convocatòries.

3. En els sistemes de selecció, les proves que s’han
de superar han de ser adequades al nivell i les carac-
terístiques de l’ensenyament que s’hagi de cursar o, si
s’escau, a l’exercici de les tasques professionals corres-
ponents. També serveixen per acreditar les aptituds psi-
cofísiques necessàries per cursar els plans d’estudis
respectius.

4. En els sistemes de selecció no hi pot haver altres
diferències per raó de sexe que les que deriven de les
condicions físiques diferents que, si s’escau, es puguin
considerar en el quadre de condicions exigibles per a
l’ingrés.

Si alguna de les aspirants no pot fer les proves físiques
establertes en la convocatòria per embaràs o part, degu-
dament acreditats, ha de fer totes les altres, i la plaça
que, si s’escau, obtingui, queda condicionada a la supe-
ració de les proves físiques. Per a això, la interessada
pot optar entre la data que, a aquests únics efectes,
determini la mateixa convocatòria, anterior a la de pre-
sentació dels admesos al centre de formació correspo-
nent, o la que, al seu moment, s’estableixi per a la con-
vocatòria següent. Si en aquesta data tampoc no pot
fer-les a causa d’un altre embaràs o part, també degu-
dament acreditats, pot tornar a escollir entre les dues
opcions damunt dites, sense que en cap d’aquests casos
li siguin aplicables els límits d’edat.

En cas que la interessada no pugui fer les proves
físiques en la data prevista per efectuar-les en la segona
convocatòria posterior a la data en què va obtenir la
plaça, sigui quina sigui la causa, perd qualsevol dret a
aquesta plaça.

La interessada ingressa al centre de formació corres-
ponent amb els admesos en la convocatòria en què supe-
ri les proves físiques.

5. En els barems que s’estableixin en els sistemes
de concurs i concurs oposició es valoren els temps servits
en la guàrdia civil.

6. Els òrgans de selecció no poden declarar adme-
sos com a alumnes un nombre d’aspirants superior al
de places convocades. Qualsevol proposta que contra-
vingui el que s’ha establert anteriorment és nu�a de
ple dret.

Article 27. Requisits per a l’ingrés directe als centres
docents de formació.

1. Per ingressar directament als centres docents de
formació s’exigeixen els mateixos nivells d’estudis que
els requerits en el sistema educatiu general per accedir
als centres en què s’obtenen les titulacions equivalents
a cada un dels graus.

2. Per a l’ingrés als centres docents de formació
de les escales facultativa superior i facultativa tècnica,
s’exigeixen títols del sistema educatiu general, tenint en
compte les equivalències que assenyala l’article 20 d’a-
questa Llei i les comeses i facultats que s’hagin de portar
a terme a les escales a les quals s’incorporin, així com
qualsevol altre diploma o títol d’aquest sistema que es
consideri necessari per a l’exercici professional en l’es-
cala corresponent, en la forma que es determini per
reglament.

3. Per a l’accés a l’escala de caporals i guàrdies
s’ha de reservar com a mínim un cinquanta per cent
de les places per als militars professionals de tropa i
marineria que hagin fet com a mínim tres anys de serveis
com aquests.

L’accés, una vegada superades les proves d’ingrés
i els períodes de formació corresponents, s’ha de fer
en l’ocupació de guàrdia civil amb independència del
que s’hagi assolit en els exèrcits.

Article 28. Promoció interna.

1. La promoció interna a què es refereix aquesta
Llei consisteix en l’accés dels guàrdies civils a l’escala
immediatament superior a què pertanyen, en les con-
dicions que es determinen en aquesta Llei.

2. L’ingrés en els centres docents de formació de
la guàrdia civil, per promoció interna, s’ha de fer per
mitjà del sistema de concurs oposició, en què es valora
l’historial professional dels interessats.

3. Poden accedir per promoció interna a l’ensenya-
ment de formació per a la incorporació a l’escala superior
d’oficials els guàrdies civils de l’escala d’oficials que hi
hagin fet com a mínim dos anys de serveis, per als quals
es poden reservar fins al 20 per 100 de les places
convocades.

4. Poden accedir per promoció interna a l’ensenya-
ment de formació per a la incorporació a l’escala d’oficials
els guàrdies civils de l’escala de suboficials que hi hagin
fet com a mínim dos anys de serveis, per als quals es
reserva la totalitat de les places convocades.

5. Els guàrdies civils de l’escala de caporals i guàr-
dies que hagin fet com a mínim dos anys de serveis,
poden accedir per promoció interna a l’ensenyament de
formació per a la incorporació a l’escala de suboficials,
per als quals es reserva la totalitat de les places con-
vocades.

6. D’acord amb el que preveu aquest títol, s’han
de determinar per reglament les ocupacions, els límits
d’edat, els sistemes de selecció, les titulacions, el nombre
màxim de convocatòries i les condicions per a l’accés
a l’ensenyament de formació de la guàrdia civil per pro-
moció interna.

Article 29. Canvi d’escala.

Per a l’accés a les escales facultativa superior i facul-
tativa tècnica, es poden reservar fins al 75 per 100 de
les places convocades a membres del cos de la guàrdia
civil que es trobin dins dels límits d’edat i que tinguin
les titulacions que es determinin per reglament.

La incorporació a aquestes escales des d’altres esca-
les del mateix nivell es fa conservant l’ocupació i el temps
de servei complert en l’escala d’origen. S’ha d’establir
per reglament els procediments per determinar l’ordre
d’escalafó en la nova escala.

Article 30. Concurrents a cursos de perfeccionament
i d’alts estudis professionals.

1. Amb la finalitat de perfeccionar-se professional-
ment, els guàrdies civils poden fer els cursos que res-
ponguin a les exigències dels perfils de carrera definits
per a la seva escala.

2. Les convocatòries dels cursos de capacitació per
a l’exercici de les tasques d’ocupacions superiors poden
tenir caràcter general o limitat, segons el que regula
aquesta Llei.

S’han de determinar per reglament les causes per
les quals es pot ajornar la realització d’un curs de capa-
citació.
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Una vegada publicada la convocatòria per assistir a
un curs de capacitació, s’obre un termini perquè aquells
interessats que vulguin puguin renunciar a assistir-hi. Els
que hi renunciïn, han de romandre en la seva ocupació
fins que passin a la situació de reserva, no poden ser
designats per fer cursos que no siguin d’aplicació espe-
cífica en la seva ocupació i tenen limitació per ocupar
determinades destinacions d’acord amb el que disposa
l’apartat 3 de l’article 72 d’aquesta Llei.

3. La selecció dels concurrents a cursos d’especia-
lització o d’alts estudis professionals s’ha de fer mitjan-
çant concurs o concurs oposició. Quan les necessitats
del servei ho requereixin es poden designar assistents
de manera directa que hi han d’assistir amb caràcter
obligatori.

La designació dels concurrents a cursos d’ampliació
o actualització de coneixements i aptituds s’ha de fer
de manera directa, atenent les necessitats de l’organit-
zació i tenint en compte les qualificacions del personal.

4. El Ministeri de l’Interior pot facilitar la realització
d’estudis de grau universitari mitjançant programes d’en-
senyances obertes. Quan aquests estudis ampliïn la pre-
paració professional, el personal del cos de la guàrdia
civil pot rebre les ajudes que es determinin.

CAPÍTOL IV

Plans d’estudis

Article 31. Plans d’estudis en l’ensenyament de formació.

1. Els plans d’estudis corresponents a l’ensenya-
ment de formació s’han d’ajustar als criteris següents:

a) Garantir la formació humana completa i el desen-
volupament ple de la personalitat.

b) Fomentar els principis i els valors constitucionals,
tenint en compte la pluralitat cultural d’Espanya.

c) Promoure els principis bàsics d’actuació dels
membres de les Forces i els Cossos de Seguretat i les
virtuts que contenen les reials ordenances per a les For-
ces Armades, en allò aplicable a la guàrdia civil, i en
les normes pròpies del cos.

d) Proporcionar la formació requerida per a l’exercici
professional en cada escala.

e) Estructurar les àrees de formació humana inte-
gral, física, de seguretat ciutadana, militar, tècnica i psi-
cològica i la instrucció i l’ensinistrament, i ponderar-les
segons les necessitats professionals.

f) Combinar, en la mesura adequada, els ensenya-
ments teòrics i pràctics.

2. Els plans d’estudis de l’ensenyament de formació
han de tenir una durada similar a la dels corresponents
a les titulacions equivalents del sistema educatiu general.

En l’ensenyament per a la incorporació a l’escala supe-
rior, quan l’ingrés es produeixi per promoció interna, la
durada dels plans d’estudis ha de ser com a màxim de
dos anys.

3. Els plans d’estudi de l’ensenyament de formació
per a la incorporació a les escales facultativa superior
i facultativa tècnica tenen una durada màxima d’un any.

S’hi complementa la formació tècnica, acreditada
amb el títol exigit per a l’ingrés, amb l’específica neces-
sària per a l’exercici de les tasques i les facultats de
les escales corresponents i s’hi imparteix la formació
militar i professional necessària.

4. Es poden fer les convalidacions corresponents
entre les assignatures o els grups d’aquestes, cursades
en el sistema educatiu general o en el mateix sistema
d’ensenyament de la guàrdia civil i aquelles que, dins

del pla d’estudis corresponents, siguin similars en crèdits
i contingut.

5. Per a la incorporació a cada una de les escales,
s’han de superar tots els cursos acadèmics que preveu
el pla d’estudis corresponent.

Article 32. Cursos de capacitació per a l’exercici de
les tasques d’ocupacions superiors.

Els cursos de capacitació per a l’exercici de les tas-
ques d’ocupacions superiors tenen caràcter bàsicament
d’actualització de coneixements, sens perjudici de la seva
influència en la demostració d’aptituds a efectes de l’a-
valuació per a l’ascens corresponent.

Article 33. Cursos d’especialització.

Hi ha d’haver una oferta d’especialització continuada
que ha d’incloure els cursos de preparació professional
progressiva que siguin necessaris. Les bases que regulin
la seva convocatòria han d’especificar la definició del
curs, els perfils de carrera als quals correspon, el grau
d’especialització requerit per accedir-hi i l’aptitud que
s’ha d’assolir, com també el sistema de selecció, els requi-
sits exigits i les condicions de vinculació, fonamental-
ment les incompatibilitats entre especialitats i l’obliga-
torietat d’exercir l’especialitat corresponent per uns
períodes de temps determinats.

Article 34. Cursos d’alts estudis professionals.

Els ministres de Defensa i de l’Interior han de regular
conjuntament els aspectes bàsics dels cursos d’alts estu-
dis professionals relacionats amb les missions assigna-
des a la guàrdia civil, la seva estabilitat i periodicitat
i la seva correspondència, a efectes interns, amb altres
cursos.

Article 35. Aprovació dels plans d’estudis.

1. El Govern, a proposta conjunta dels ministres de
Defensa i de l’Interior i amb l’informe previ del Ministeri
d’Educació i Cultura, ha de determinar les directrius gene-
rals dels plans d’estudis que s’hagin de cursar per obtenir
les titulacions corresponents de l’ensenyament de for-
mació dels diferents graus.

Als ministres de Defensa i de l’Interior els correspon
aprovar els plans d’estudis del sistema d’ensenyament
de la guàrdia civil.

2. La convalidació d’estudis cursats en l’ensenya-
ment de formació de la guàrdia civil es regeix pel que
disposa la legislació vigent.

Article 36. Concerts amb centres i institucions educa-
tives.

Els ministeris de Defensa i Interior han de promoure
l’establiment de concerts amb universitats i institucions,
educatives o d’investigació, civils o militars, nacionals
o estrangeres, per impartir determinats cursos o ense-
nyances i per desenvolupar programes d’investigació o
un altre tipus de co�aboracions.

També han de promoure la co�aboració de l’Admi-
nistració General de l’Estat, de les institucions autonò-
miques i locals i de les entitats culturals, socials i empre-
sarials amb els centres docents de la guàrdia civil.
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CAPÍTOL V

Règim de l’alumnat i del professorat

Article 37. Condició d’alumne dels centres de formació.

En fer la seva presentació, els qui ingressin en els
centres docents de formació de la guàrdia civil han de
signar un document d’incorporació a la guàrdia civil,
segons el model aprovat pel ministre de Defensa, amb
l’informe previ del Ministeri de l’Interior. Des d’aquell
moment són nomenats alumnes i estan subjectes al
règim de drets i deures de caràcter general del personal
del cos de la guàrdia civil, a les lleis penals militars i
al règim disciplinari de la guàrdia civil. Els que no tin-
guessin prèviament reconeguda la condició de militar,
l’adquireixen en aquell moment sense quedar vinculats
per una relació de serveis de caràcter professional.

Article 38. Règim dels alumnes.

1. Els alumnes estan subjectes al règim del centre
en què cursin estudis, que s’estableix d’acord amb el
que disposa aquest capítol.

2. Als alumnes, se’ls poden concedir, amb caràcter
eventual i a efectes acadèmics, de pràctiques i retribu-
tius, les ocupacions d’alferes, sergent i guàrdia civil, amb
les denominacions específiques que determinin les nor-
mes de règim interior a què es refereix l’article següent.

3. Els alumnes que prèviament tinguin una ocupació
militar al cos de la guàrdia civil conserven els drets admi-
nistratius inherents a aquest cos, per bé que estan sot-
mesos al mateix règim que la resta dels alumnes. En
ingressar als centres docents per a la seva formació,
romanen en la situació administrativa de procedència,
quan l’accés sigui per promoció interna; quan ho facin
per accés directe passen a la situació d’excedència volun-
tària en la seva escala d’origen.

4. Les normes sobre la provisió de destinacions
poden regular les conseqüències que, en aquesta matè-
ria, derivin de la condició d’alumne d’un centre docent.

Article 39. Règim interior dels centres docents de for-
mació.

1. La regulació del règim interior dels centres
docents de formació té els objectius següents:

a) Facilitar el desenvolupament dels plans d’estudis
de manera que s’ajustin als criteris que assenyala l’a-
partat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei.

b) Combinar l’adaptació de l’alumne a les caracte-
rístiques pròpies de la guàrdia civil, derivades de la seva
pertinença a les Forces i els Cossos de Seguretat i de
la seva naturalesa militar, amb la seva adequada inte-
gració en la societat.

c) Contribuir a la formació integral de l’alumne, així
com al coneixement i l’exercici dels seus drets i deures
i fomentar la iniciativa pròpia.

d) Integrar les relacions de disciplina militar amb
les pròpies del procés de formació entre professor i
alumne.

2. Les infraccions de caràcter acadèmic en l’ense-
nyament de formació no estan incloses en el règim dis-
ciplinari de la guàrdia civil i han de ser sancionades,
exclusivament, amb amonestacions verbals o escrites,
d’acord amb el que determinin les normes generals que
regulin el règim interior dels centres docents de formació
de la guàrdia civil, que conjuntament aprovin els minis-
tres de Defensa i de l’Interior.

Article 40. Règim d’avaluacions i qualificacions.

1. Els centres docents de formació han de verificar
els coneixements adquirits pels alumnes, el desenvolu-
pament de la seva formació i el seu rendiment, i han
de fer les avaluacions i les qualificacions corresponents
d’acord amb criteris objectius.

Les avaluacions i les qualificacions serveixen de base
per orientar els alumnes sobre el rendiment escolar i
l’aptitud per al servei, valorar-ne la capacitat, determinar
si superen les proves previstes en els plans d’estudis
i classificar-los amb l’objecte de determinar-ne l’ordre
d’ingrés en l’escalafó corresponent.

2. Cal determinar per reglament un sistema, basat
en criteris objectius, per integrar en una única classi-
ficació final els que s’incorporin a una determinada escala
procedents de l’accés directe o de promoció interna.

Article 41. Pèrdua de la condició d’alumne.

1. Els alumnes dels centres docents de formació
són donats de baixa a petició pròpia. També es pot acor-
dar la baixa d’un alumne per algun dels motius següents:

a) Insuficiència de condicions psicofísiques.

b) No superar dins dels terminis establerts les pro-
ves que preveuen els plans d’estudis.

c) Mancança de les qualitats que es desprenen dels
criteris que estableixen les lletres b) i c) de l’apartat 1
de l’article 31 d’aquesta Llei, acreditada en l’expedient
personal extraordinari, mitjançant resolució motivada i
amb l’audiència prèvia de l’interessat.

d) Imposició d’una sanció disciplinària per falta greu
o molt greu d’acord amb el que disposa la Llei orgà-
nica 11/1991, de 17 de juny, de règim disciplinari de
la guàrdia civil.

e) Sentència ferma de condemna per delicte dolós
a la pena privativa de llibertat, inhabilitació absoluta o
inhabilitació especial.

Els ministres de Defensa i de l’Interior han de deter-
minar conjuntament els quadres de condicions psico-
físiques, els terminis per superar els plans d’estudis de
cada curs o del conjunt de tot el procés de formació
i el procediment per tramitar l’expedient a què es refereix
la lletra c) d’aquest apartat.

2. La resolució de l’expedient disciplinari que acordi
la baixa pel motiu a què es refereix la lletra d) de l’apartat
anterior pot ser objecte del recurs contenciós disciplinari
militar a què es refereix la Llei orgànica 11/1991, de 17
de juny, de règim disciplinari de la guàrdia civil, davant
el Tribunal Militar Central. En els altres casos de l’apartat
anterior, cal atenir-se al que disposa l’article 98 d’aquesta
Llei.

3. En ésser donats de baixa, els alumnes perden
la condició de militar, si no la tenen abans de ser nome-
nats alumnes, i l’ocupació militar que hagin pogut assolir
amb caràcter eventual.

Article 42. Règim dels concurrents a cursos de per-
feccionament i d’alts estudis professionals.

Els guàrdies civils concurrents a cursos de perfec-
cionament i d’alts estudis professionals, durant l’assis-
tència a aquests estudis, estan en situació de servei actiu.

La convocatòria corresponent ha de regular si con-
serven la destinació d’origen o produeixen vacant, d’a-
cord amb les normes generals de provisió de destina-
cions.



Suplement núm. 16 Divendres 10 desembre 1999 1315

Article 43. Titulacions i convalidacions.

Als guàrdies civils se’ls ha d’expedir els diplomes o
els certificats que acreditin els cursos superats i les acti-
vitats dutes a termes, les qualificacions professionals i
les especialitats adquirides.

L’equivalència entre les titulacions proporcionades
pel sistema d’ensenyament de la guàrdia civil i els títols
oficials del sistema educatiu general, no determinada
en aquesta Llei, s’estableix mitjançant acord entre els
ministeris de Defensa i de l’Interior conjuntament i el
d’Educació i Cultura.

Correspon al Ministeri d’Educació i Cultura l’acredi-
tació de les convalidacions i de les equivalències amb
títols oficials del sistema educatiu general i a les admi-
nistracions educatives l’expedició, si s’escau, dels títols
corresponents.

Article 44. Professorat.

1. Els quadres de professors dels centres docents
de l’estructura de la guàrdia civil estan constituïts nor-
malment per personal del cos que hi és destinat, per
mitjà de lliure designació o de concurs de mèrits.

Poden ser professors els integrants de qualsevol esca-
la, d’acord amb els requisits i la titulació requerits per
cada departament o secció departamental específica.

Determinades matèries poden ser impartides per mili-
tars de carrera de les Forces Armades, per funcionaris
civils amb coneixement i experiència acreditats en les
àrees de coneixement que es determinin i, si s’escau,
per personal civil degudament titulat, contractat d’acord
amb la legislació vigent.

2. Per exercir com a professor cal el reconeixement
de la seva competència, basada en la titulació, la pre-
paració, l’experiència professional i l’aptitud pedagògica.

3. L’ensenyament en els centres docents de forma-
ció s’imparteix principalment per professors que hi siguin
destinats.

Les activitats docents en els altres centres d’ense-
nyament es poden exercir en compatibilitat amb la des-
tinació principal, excepte els llocs dels òrgans de direcció
i el quadre bàsic de professors, que estan ocupats per
personal destinat en aquests centres. Tots ells tenen
la condició de professor.

4. Els ministres de Defensa i de l’Interior han de
fixar conjuntament els requisits generals del professorat
del sistema d’ensenyament de la guàrdia civil i les con-
dicions del seu exercici.

5. La participació docent de professors d’universi-
tats i institucions educatives s’ha de fer preferentment
d’acord amb les previsions que prevegin els concerts
als quals es refereix l’article 36 d’aquesta Llei.

TÍTOL V

Historial professional i avaluacions

CAPÍTOL I

Historial professional

Article 45. Historial professional.

1. Les vicissituds professionals del guàrdia civil han
de quedar reflectides en l’historial professional individual,
d’ús confidencial, que consta dels documents següents:

a) Full de serveis.
b) Co�ecció d’informes personals.
c) Expedient acadèmic.
d) Expedient d’aptitud psicofísica.

2. En l’historial professional no hi pot figurar cap
dada relativa a l’origen, la raça, la religió, l’opinió o qual-
sevol altra condició o circumstància personal o social
que pugui constituir causa de discriminació.

3. Els ministres de Defensa i de l’Interior han d’es-
tablir conjuntament les característiques dels documents
que componen l’historial professional i han de dictar les
normes per a la seva elaboració, custòdia i utilització,
assegurant-ne la confidencialitat.

Article 46. Full de serveis.

1. El full de serveis és el document objectiu en què
s’exposen els fets i les circumstàncies de cada guàrdia
civil des de la seva incorporació al cos. Inclou els ascen-
sos i les destinacions, la descripció dels fets notables
i els actes meritoris, les recompenses i les felicitacions
personals o co�ectives, com també els delictes o les
faltes i les penes o les sancions corresponents que no
hagin estat cance�ades.

2. La cance�ació d’una anotació de sanció per falta
greu o molt greu, d’acord amb el que estableix la Llei
orgànica 11/1991, de 17 de juny, de règim disciplinari
de la guàrdia civil, produeix l’efecte d’anu�ar la inscripció
en el full de serveis sense que se’n pugui certificar, excep-
te quan ho so�icitin les autoritats competents per fer-ho
als únics efectes de les classificacions reglamentàries,
de la concessió de recompenses i de l’atorgament d’a-
quelles destinacions l’exercici de les quals es consideri
incompatible amb la naturalesa de les conductes que
hagin determinat les sancions de què es tracti.

3. Les faltes disciplinàries lleus i les de caràcter aca-
dèmic dels alumnes de l’ensenyament de formació per
accés directe queden cance�ades en incorporar-se a l’es-
cala corresponent i no han de constar al full de serveis
de l’interessat.

Article 47. Informes personals.

1. L’informe personal de qualificació és la valoració,
que fa el cap directe de l’interessat, d’uns conceptes
predeterminats que permetin apreciar les qualitats, els
mèrits, les aptituds, les competència i la forma d’actuació
professional.

2. El qualificador és el responsable de l’informe efec-
tuat. Pot orientar l’interessat sobre la seva competència
professional i ho ha de fer si la seva qualificació, global
o d’algun dels conceptes, és negativa. L’interessat pot
formular a�egacions sobre això, que s’han d’adjuntar a
l’informe personal de qualificació.

3. L’informe personal de qualificació s’ha d’elevar
per mitjà del superior jeràrquic del qualificador, el qual
ha d’anotar les observacions que consideri convenients
per establir la valoració objectiva de les qualificacions
efectuades.

4. Els ministres de Defensa i de l’Interior, a proposta
del director general de la Guàrdia Civil, han de determinar
conjuntament el sistema general dels informes personals
de qualificació, comú per a tots els guàrdies civils, i el
nivell jeràrquic dels caps directes dels interessats que
els han d’elaborar.

5. En la co�ecció d’informes personals, s’hi ha d’in-
cloure els assenyalats en els apartats anteriors d’aquest
article i tots els altres que siguin utilitzats en les ava-
luacions que regula aquesta Llei, així com el resultat
d’aquestes en allò que afecti l’interessat.

Article 48. Expedient acadèmic.

En l’expedient acadèmic han de constar les qualifi-
cacions acadèmiques, les certificacions i les acredita-



1316 Divendres 10 desembre 1999 Suplement núm. 16

cions dels títols obtinguts i els estudis efectuats en el
sistema d’ensenyament de la guàrdia civil, així com les
corresponents a títols o estudis del sistema educatiu
general. També s’hi ha d’incloure les dels estudis pro-
fessionals efectuats en altres països.

Article 49. Expedient d’aptitud psicofísica.

En l’expedient d’aptitud psicofísica han de figurar els
resultats dels reconeixements mèdics i de les proves
psicològiques i físiques que s’han de fer amb el contingut
i la periodicitat que s’estableixi per reglament segons
l’ocupació, l’escala, l’edat i les circumstàncies personals,
o en qualsevol moment a iniciativa fonamentada del
mateix interessat o del cap de la seva unitat, centre
o organisme. També hi han de constar tots els que es
duguin a terme amb l’objecte de determinar si hi ha
insuficiència de condicions psicofísiques, als efectes del
que estableix aquesta Llei.

Els reconeixements i les proves poden comprendre
l’anàlisi i les comprovacions amb caràcter obligatori,
encaminats a detectar els estats d’intoxicació etílica i
el consum de drogues tòxiques o substàncies similars.

Els resultats dels reconeixements mèdics i proves psi-
cològiques queden salvaguardats pel grau de confiden-
cialitat que la legislació en matèria sanitària els atribueixi.

Article 50. Registre de personal.

1. A la Direcció General de la Guàrdia Civil hi ha
d’haver un registre de personal en què estiguin inscrits
tots els membres del cos, i en el qual s’han d’anotar
les dades de transcendència administrativa de l’historial
professional.

2. Els ministres de Defensa i de l’Interior han d’es-
tablir conjuntament les normes generals reguladores del
Registre de personal i del seu funcionament, tenint en
compte la legislació vigent en matèria de tractament
automatitzat de les dades de caràcter personal.

CAPÍTOL II

Avaluacions

Article 51. Finalitat.

Els guàrdies civils han de ser avaluats per determinar:

a) L’aptitud per a l’ascens a l’ocupació superior.
b) La selecció d’un nombre limitat d’assistents a

determinats cursos de capacitació.
c) La insuficiència de facultats professionals.
d) La insuficiència de condicions psicofísiques.

Les avaluacions per a l’ascens tenen com a objecte
determinar l’aptitud o la no aptitud per a l’ascens, i, si
s’escau, les condicions d’idoneïtat i prelació que donen
origen a les classificacions corresponents dels avaluats.

Article 52. Normes generals.

En cada avaluació s’han d’analitzar les circumstàncies
dels interessats en els aspectes de la seva personalitat,
les condicions psicofísiques, la competència i l’actuació
professional relacionats amb aquesta, tenint en compte
la documentació següent:

a) L’historial professional.
b) La informació complementària aportada per l’in-

teressat a iniciativa pròpia sobre la seva actuació pro-
fessional, que sigui d’interès i pugui no estar reflectida
en l’historial professional.

c) Les certificacions a què es refereix l’apartat 2
de l’article 62 de la Llei orgànica 11/1991, de 17 de
juny, de règim disciplinari de la guàrdia civil.

d) Qualsevol altre informe complementari que l’òr-
gan d’avaluació consideri oportú.

Article 53. Avaluacions per a l’ascens i per a l’assis-
tència a determinats cursos de capacitació.

Les avaluacions per a l’ascens i per a l’assistència
a determinats cursos de capacitació s’han de fer d’acord
amb el que preveu el títol següent d’aquesta Llei.

Article 54. Avaluacions extraordinàries per determinar
si hi ha insuficiència de facultats professionals.

Com a conseqüència de la declaració definitiva de
no aptitud per a l’ascens, el director general de la Guàrdia
Civil ha d’ordenar la iniciació d’un expedient per deter-
minar si hi ha insuficiència de facultats professionals,
a efectes de la limitació per ocupar determinades des-
tinacions o passar al retir. Així mateix, el director general
de la Guàrdia Civil pot ordenar la iniciació d’aquest expe-
dient com a conseqüència dels informes personals a què
es refereix l’article 47 d’aquesta Llei.

Amb aquesta finalitat s’ha de constituir una junta d’a-
valuació específica les conclusions de la qual han de
ser elevades al director general de la Guàrdia Civil, el
qual, amb l’informe previ del Consell Superior de la Guàr-
dia Civil, ha de presentar al ministre de Defensa la pro-
posta de resolució que sigui procedent.

Article 55. Avaluacions extraordinàries per determinar
si hi ha insuficiència de condicions psicofísiques.

1. Com a conseqüència dels reconeixements
mèdics o de les proves psicològiques i físiques a les
quals es refereix l’article 49, així com en els casos que
preveu l’article 97, ambdós d’aquesta Llei, es pot iniciar
un expedient per determinar si hi ha insuficiència de
condicions psicofísiques, a efectes de la limitació per
ocupar determinades destinacions o de passar al retir.

L’expedient, en el qual ha de constar el dictamen
de l’òrgan pericial competent, ha de ser valorat per una
junta d’avaluació específica i elevat al director general
de la Guàrdia Civil, el qual ha de proposar al ministre
de Defensa la resolució que sigui procedent.

2. S’han de determinar per reglament els procedi-
ments per tramitar els expedients d’insuficiència de con-
dicions psicofísiques que puguin donar lloc a la limitació
per ocupar determinades destinacions o a passar al retir
i els quadres de condicions psicofísiques que permetin
a l’òrgan pericial competent emetre els dictàmens opor-
tuns.

Article 56. Òrgans d’avaluació.

1. Les avaluacions per a l’ascens a l’ocupació de
general de brigada o que afectin la categoria d’oficials
generals, les fa el Consell Superior de la Guàrdia Civil.
En els altres casos, correspon a juntes d’avaluació.

2. S’ha de determinar per reglament la composició,
les incompatibilitats i les normes de funcionament dels
òrgans d’avaluació. En tot cas han d’estar constituïts
per personal del cos de la guàrdia civil d’una ocupació
superior o de més antiguitat que els avaluats.

3. Conjuntament, els ministres de Defensa i de l’In-
terior, a proposta del director general de la Guàrdia Civil,
han de determinar amb caràcter general els mèrits i les
aptituds que han de considerar els òrgans d’avaluació
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d’acord amb la finalitat de l’avaluació, com també les
normes objectives de valoració. Aquestes normes objec-
tives, que han de contenir els coeficients de valoració
de les diverses destinacions, especialitats i títols, s’han
de publicar en el «Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil».

TÍTOL VI

Règim d’ascensos

Article 57. Normes generals.

Els ascensos dels guàrdies civils es produeixen a l’o-
cupació immediatament superior, en ocasió d’una vacant
en l’escala corresponent, sempre que es compleixin les
condicions que estableix aquesta Llei i d’acord amb els
principis d’objectivitat, igualtat d’oportunitats, mèrit i
capacitat, als quals es refereix l’apartat 1, article 6, de
la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de les forces
i els cossos de seguretat.

Article 58. Sistemes d’ascens.

1. Els sistemes d’ascens són els següents:

a) Antiguitat.
b) Concurs oposició.
c) Selecció.
d) Elecció.

2. Els ascensos pel sistema d’antiguitat s’han de fer
segons l’ordre d’escalafó.

3. Els ascensos pel sistema de concurs oposició s’e-
fectuen segons l’ordre que resulti de l’aplicació d’aquest
procediment.

4. En el sistema per selecció un percentatge de les
vacants previstes per a cada cicle d’ascensos es cobreix
per ordre de classificació, un percentatge dels avaluats
ha de quedar retingut en l’ocupació fins que es faci una
nova avaluació i la resta ascendeix per ordre d’escalafó.

L’ordre de classificació és l’obtingut com a conse-
qüència de les avaluacions que regula aquest títol.

El ministre de Defensa, a proposta del director general
de la Guàrdia Civil, ha de fixar el nombre de vacants
per a l’ascens que s’ha de cobrir per ordre de classificació
en cada escala i ocupació de les previstes per al cicle
d’avaluació i el nombre dels retinguts en l’ocupació.

5. L’ascens pel sistema d’elecció es concedeix entre
els de l’ocupació immediatament inferior d’acord amb
els seus mèrits i aptituds.

Article 59. Ascens a les diferents ocupacions.

1. S’efectuen pel sistema d’antiguitat els ascensos
a les ocupacions de comandant i capità de l’escala supe-
rior d’oficials i de l’escala facultativa superior, de capità
i tinent de l’escala d’oficials i de l’escala facultativa tèc-
nica, de brigada, de sergent primer i de caporal primer.

2. S’efectuen pel sistema de concurs oposició els
ascensos a l’ocupació de caporal.

3. S’efectuen pel sistema de selecció els ascensos
a les ocupacions de coronel i tinent coronel de l’escala
superior d’oficials, de tinent coronel de l’escala facul-
tativa superior, de comandant de l’escala d’oficials i de
l’escala facultativa tècnica i de subtinent.

4. S’efectuen pel sistema d’elecció els ascensos a
les ocupacions de la categoria d’oficials generals, de
coronel de l’escala facultativa superior, de tinent coronel
de l’escala d’oficials i de l’escala facultativa tècnica, de
suboficial major i de caporal major.

Article 60. Condicions per a l’ascens.

1. Per a l’ascens a qualsevol ocupació és preceptiu
tenir complert en l’ocupació inferior el temps mínim que
es determini per reglament sense que en cap cas pugui
ser superior a cinc anys. A aquests efectes, s’entén com
a temps de serveis el transcorregut en la situació de
servei actiu i en les altres situacions administratives que
regula el títol VIII d’aquesta Llei en què així s’especifica.

2. Per a l’ascens a les ocupacions de general de
brigada, de coronel de l’escala facultativa superior, de
comandant de l’escala superior d’oficials, de tinent coro-
nel de l’escala d’oficials i de l’escala facultativa tècnica,
de suboficial major i de caporal major, és preceptiu, a
més a més, haver superat els cursos de capacitació per
a l’exercici de les tasques de les ocupacions esmentades.

3. Per assistir als cursos corresponents per a l’as-
cens a les ocupacions de general de brigada, de coronel
de l’escala facultativa superior, de tinent coronel de l’es-
cala d’oficials i de l’escala facultativa tècnica, de subo-
ficial major i de caporal major s’han de seleccionar un
nombre limitat de concurrents mitjançant el sistema d’a-
valuació que regula l’article 64. Les convocatòries dels
cursos de capacitació per a l’ascens a l’ocupació de
comandant de l’escala superior d’oficials tenen caràcter
general.

4. Per a l’ascens a qualsevol ocupació, de caporal
major a general de brigada, ambdós inclusivament, és
condició indispensable haver estat avaluat de la manera
regulada en els articles següents.

5. En les escales facultativa superior i facultativa
tècnica és requisit per a l’ascens, en els sistemes de
selecció i antiguitat, que hagin ascendit a l’ocupació
corresponent tots els del mateix temps de serveis, o
d’un temps superior, en l’escala superior d’oficials o en
l’escala d’oficials, respectivament. A aquests efectes, no
s’han de tenir en compte els declarats no aptes ni els
retinguts per a l’ascens en qualsevol ocupació de la seva
escala.

En cas que la incorporació a les escales facultativa
superior i facultativa tècnica s’hagi produït des de l’escala
superior d’oficials i l’escala d’oficials, respectivament, és
requisit suficient que hi hagi ascendit, per ordre d’es-
calafó en el sistema de selecció o pel sistema d’antiguitat,
el que el precedeixi en l’escalafó de l’escala d’origen.

Article 61. Avaluacions per a l’ascens.

1. Les avaluacions per a l’ascens s’han de fer periò-
dicament i afecten els que estiguin en les zones de l’es-
calafó que es determinin d’acord amb els articles
següents. En els ascensos per elecció i selecció tenen
efecte durant un cicle d’ascensos, i en el d’antiguitat,
fins que es concedeixi l’ascens corresponent, si no és
que, en qualsevol dels sistemes d’ascens, esdevé alguna
circumstància en l’afectat que aconselli tornar-lo a avaluar.

La durada normal dels cicles d’avaluació per als ascen-
sos per elecció i selecció és d’un any. El ministre de
Defensa, a proposta del director general de la Guàrdia
Civil, pot modificar-ne la durada.

2. Una vegada establertes les zones d’escalafó per
a l’ascens, s’ha d’obrir un termini perquè els interessats
que vulguin puguin so�icitar ser exclosos de l’avaluació.
Els que renunciïn a ser avaluats per a l’ascens romanen
en la seva ocupació fins que passin a la situació de
reserva, no poden ser designats per fer cursos que no
siguin d’aplicació específica en la seva ocupació i tenen
limitació per ocupar determinades destinacions d’acord
amb les normes sobre provisió de destinacions a què
es refereix l’apartat 3 de l’article 72 d’aquesta Llei.
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Article 62. Avaluacions per a l’ascens per elecció.

1. Són avaluats per a l’ascens per elecció a les ocu-
pacions de general de brigada, de coronel de l’escala
facultativa superior, de tinent coronel de l’escala d’o-
ficials i de l’escala facultativa tècnica, de suboficial major
i de caporal major tots els de l’ocupació immediatament
inferior que compleixin o puguin complir, durant el cicle
d’ascensos, les condicions que estableix l’article 60 d’a-
questa Llei.

2. El ministre de Defensa, a proposta del director
general de la Guàrdia Civil, cursada per mitjà del ministre
de l’Interior, pot limitar el nombre dels avaluats a una
xifra que, com a mínim, sigui tres vegades la de les
vacants previstes per al cicle. També pot determinar el
nombre màxim de cicles en què es pot ser avaluat per
a l’ascens per elecció.

3. L’avaluació ha d’especificar les condicions de pre-
lació i idoneïtat per a l’exercici de les tasques de l’o-
cupació superior de tots els avaluats.

L’avaluació per a l’ascens a l’ocupació de general de
brigada, l’ha de fer el Consell Superior de la Guàrdia
Civil i ha de ser elevada al ministre de Defensa pel direc-
tor general de l’Institut, el qual hi ha d’afegir el seu
informe.

Les avaluacions per a l’ascens a les ocupacions de
coronel de l’escala facultativa superior, tinent coronel
de l’escala d’oficials i de l’escala facultativa tècnica, de
suboficial major i de caporal major s’han de fer per juntes
d’avaluació i, una vegada emès l’informe el Consell Supe-
rior de la Guàrdia Civil, elevades al director general de
la Guàrdia Civil.

Article 63. Avaluacions per a l’ascens per selecció i
antiguitat.

1. Han de ser avaluats per a l’ascens pels sistemes
de selecció i antiguitat els qui compleixin o puguin com-
plir, abans de l’inici del cicle d’ascensos en el cas del
sistema de selecció i abans que es produeixi la vacant
que pugui donar origen a l’ascens en el cas del sistema
d’antiguitat, les condicions que estableix l’article 60 d’a-
questa Llei i estiguin a la zona d’escalafó de cada ocu-
pació i escala determinada pel ministre de Defensa, a
proposta del director general de la Guàrdia Civil.

En les avaluacions per a l’ascens per selecció, la rela-
ció entre el nombre d’avaluats en cada cicle i el de
vacants previstes per a l’ascens normalment és entre
un i tres. En les avaluacions per a l’ascens per antiguitat,
el nombre d’avaluats és el que permeti cobrir les vacants
previstes. Les avaluacions per a l’ascens a l’ocupació
de comandant de l’escala superior d’oficials s’han de
fer per promocions.

2. L’avaluació ha d’especificar l’aptitud o, moti-
vant-la, la no-aptitud dels avaluats per a l’ascens. Si es
tracta d’ascensos per selecció, també ha d’especificar
les condicions de prelació i idoneïtat per a l’exercici de
les tasques de l’ocupació superior, que han de deter-
minar, en conseqüència, la classificació dels avaluats.

Una vegada informada l’avaluació pel Consell Supe-
rior de la Guàrdia Civil, ha de ser elevada al director
general de la Guàrdia Civil, el qual, tenint en compte,
a més a més, la seva pròpia valoració, ha de decidir
l’aptitud o no dels avaluats per a l’ascens, d’acord amb
el que estableix l’article 68 d’aquesta Llei. Així mateix,
ha d’aprovar, si es tracta d’ascensos per selecció, la rela-
ció dels que ascendeixen per ordre de classificació i dels
que queden retinguts en la seva ocupació per primera
vegada.

3. Si un guàrdia civil és retingut per segona vegada
en l’avaluació per a l’ascens pel sistema de selecció a
la mateixa ocupació, el director general de la Guàrdia

Civil ha d’elevar una proposta al ministre de Defensa,
el qual, si és procedent, ha de declarar l’afectat retingut
en la seva ocupació amb caràcter definitiu.

4. Els qui en l’ascens per selecció siguin retinguts
amb caràcter definitiu en la seva ocupació, no han de
tornar a ser avaluats, han de romandre en la que tinguin
fins que passin a la situació de reserva, no poden ser
designats per fer cursos que no siguin d’aplicació espe-
cífica en la seva ocupació i tenen limitacions per ocupar
determinades destinacions d’acord amb les normes
sobre provisió de destinacions a les quals es refereix
l’apartat 3 de l’article 72 d’aquesta Llei.

5. L’ascens a l’ocupació de caporal, d’acord amb
el que preveu l’article 65 d’aquesta Llei, atorga l’aptitud
per a l’ascens al de caporal primer, llevat que s’esdevingui
alguna circumstància que aconselli avaluar-la, cosa que
s’efectua d’acord amb el que preveu l’apartat 2 d’aquest
article.

Article 64. Avaluacions per assistir a determinats cur-
sos de capacitació.

Hi ha d’haver avaluacions per seleccionar els assis-
tents als cursos de capacitació per a l’exercici de les
tasques de la categoria d’oficials generals i de les ocu-
pacions de coronel de l’escala facultativa superior, tinent
coronel de l’escala d’oficials i de l’escala facultativa tèc-
nica, de suboficial major i de cap major en el nombre
que ha de ser fixat prèviament pel director general de
la Guàrdia Civil. La relació dels seleccionats ha de ser
informada pel Consell Superior de la Guàrdia Civil i ele-
vada al director general de la Guàrdia Civil que ha de
formalitzar la proposta. El ministre de Defensa ha de
determinar amb caràcter definitiu els que han d’assistir
als corresponents cursos de capacitació.

Article 65. Ascens a l’ocupació de cap.

1. L’ascens a l’ocupació de cap es produeix pel sis-
tema de concurs oposició. Les places s’han d’oferir amb
caràcter general.

Els interessats es poden presentar a un màxim de
tres convocatòries, sempre que tinguin complerts com
a mínim tres anys de temps de serveis al cos i compleixin
els requisits exigits en les respectives convocatòries.

2. El ministre de Defensa ha d’aprovar les bases
generals de les convocatòries i els requisits i les cir-
cumstàncies aplicables al concurs oposició. Entre
aquests requisits es pot incloure un curs de capacitació.

3. L’ascens a l’ocupació de caporal es produeix en
ocasió de vacant, tenint en compte l’ordre resultant de
les puntuacions obtingudes en el concurs oposició i, si
s’escau, en el curs de capacitació.

Article 66. Vacants per a l’ascens.

1. S’han de donar a l’ascens les vacants que es pro-
dueixin en les diverses ocupacions de cada escala per
algun dels motius següents:

a) Ascens.
b) Incorporació a una altra escala.
c) Passar a les situacions de serveis especials, d’ex-

cedència voluntària i de suspensió d’ocupació.
d) Passar a la situació de reserva o al retir, en cas

que es faci des de les situacions de servei actiu o sus-
pensió de funcions.

e) Pèrdua de la condició de guàrdia civil.
f) Permanència com a presoner o desaparegut

durant un període de dos anys com a mínim.
g) Defunció o declaració de defunció.

2. Quan es produeixi una vacant, es considera com
a data d’aquesta la del dia que produeixi efectes l’acte
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administratiu que l’hagi ocasionada. Quan la vacant doni
lloc a ascensos en les ocupacions inferiors, la data d’an-
tiguitat amb què s’han de conferir les noves ocupacions
és la mateixa per a totes les ocupacions i s’ha de deter-
minar d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’ar-
ticle 13 d’aquesta Llei.

3. No obstant el que disposa l’apartat 1 d’aquest
article, correspon al Consell de Ministres, a proposta del
ministre de Defensa, la decisió de donar a l’ascens les
vacants que es produeixin en les ocupacions de la cate-
goria d’oficials generals, i al ministre de Defensa, a pro-
posta del director general de la Guàrdia Civil, la de donar
a l’ascens les de coronel de l’escala facultativa superior,
tinent coronel de l’escala d’oficials i de l’escala facultativa
tècnica, les de suboficial major i les de caporal major.
En aquests casos no es pot concedir cap efecte amb
data anterior a la de la concessió de l’ocupació corres-
ponent.

Article 67. Concessió dels ascensos.

1. Els ascensos a les ocupacions de la categoria
d’oficials generals es concedeixen per reial decret acor-
dat en Consell de Ministres, a proposta del ministre de
Defensa, el qual per efectuar-la ha d’escoltar el ministre
de l’Interior. En els ascensos a l’ocupació de general
de brigada, a més a més, ha de valorar les avaluacions
que regula l’article 62 d’aquesta Llei.

2. La concessió dels ascensos a les ocupacions de
coronel de l’escala facultativa superior, tinent coronel
de l’escala d’oficials i de l’escala facultativa tècnica, de
suboficial major i de caporal major, és competència del
ministre de Defensa, a proposta del director general de
la Guàrdia Civil.

En tots els casos, el director general de la Guàrdia
Civil ha de valorar les avaluacions que regula l’article 62
d’aquesta Llei i l’informe del Consell Superior de la Guàr-
dia Civil.

3. Els ascensos pel sistema de selecció són con-
cedits pel ministre de Defensa. Es produeixen, en primer
lloc, seguint l’ordre de classificació fins a completar el
nombre de vacants al qual es refereix l’apartat 4 de
l’article 58 d’aquesta Llei. Els altres ascensos es pro-
dueixen a continuació, seguint l’ordre d’escalafó, llevat
dels que hagin quedat retinguts en la seva ocupació.

4. Els ascensos pel sistema d’antiguitat han de ser
concedits pel director general de la Guàrdia Civil i es
produeixen seguint l’ordre d’escalafó.

5. Els ascensos pel sistema de concurs oposició han
de ser concedits pel director general de la Guàrdia Civil,
d’acord amb el que preveu l’article 65 d’aquesta Llei.

Article 68. Declaració de no-aptitud per a l’ascens.

1. La declaració de no-aptitud per a l’ascens per
primera vegada, basada en les avaluacions que regula
l’article 63 d’aquesta Llei, és competència del director
general de la Guàrdia Civil. Els qui siguin declarats no
aptes per a l’ascens per primera vegada no poden ascen-
dir fins que no tornin a ser avaluats.

2. Si s’és declarat no apte per segona vegada en
l’avaluació per a l’ascens a la mateixa ocupació, el direc-
tor general de la Guàrdia Civil ha d’elevar una proposta
al ministre de Defensa, el qual, si és procedent, ha de
declarar l’afectat no apte per a l’ascens amb caràcter
definitiu.

3. Els que siguin declarats amb caràcter definitiu
no aptes per a l’ascens han de romandre en la seva
ocupació fins que passin a la situació de reserva, no
poden ser designats per fer cursos que no siguin d’a-
plicació específica en la seva ocupació i tenen limitacions
per ocupar determinades destinacions d’acord amb les

normes sobre provisió de les destinacions a què es refe-
reix l’apartat 3 de l’article 72 d’aquesta Llei, llevat que
de la resolució que s’adopti en l’expedient que regula
l’article 54 d’aquesta Llei derivi el fet de passar al retir.

4. Si en una avaluació s’és declarat no apte i en
una altra retingut, o viceversa, totes dues per a l’ascens
pel sistema de selecció a una mateixa ocupació, el direc-
tor general de la Guàrdia Civil ha d’elevar una proposta
al ministre de Defensa per declarar l’afectat retingut en
la seva ocupació amb caràcter definitiu, al qual li és
aplicable, en cas que sigui aprovada, el que estableix
l’apartat 4 de l’article 63 d’aquesta Llei.

TÍTOL VII

Provisió de destinacions

Article 69. Destinacions: enumeració i principis generals.

1. Els guàrdies civils poden ocupar destinacions en
les unitats, els centres i els organismes de la guàrdia
civil i en aquells específicament assignats en els minis-
teris de Defensa i de l’Interior, així com en els seus òrgans
directius, i en cas que es tracti de llocs orgànics rela-
cionats amb l’exercici de les funcions, en organitzacions
internacionals, en la Presidència del Govern o en depar-
taments ministerials. També té la consideració de des-
tinació la participació en missions per mantenir la pau
i la seguretat internacionals, si no ho té o cessa en el
d’origen.

2. Les destinacions del personal del cos de la guàr-
dia civil s’han de proveir d’acord amb els principis de
mèrit, capacitat i antiguitat, d’acord amb el que disposa
aquest títol i d’acord amb el que disposa l’apartat 6,
article 6 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març,
de les forces i els cossos de seguretat.

Article 70. Personal del cos de la guàrdia civil a la Casa
de Sa Majestat el Rei.

Els guàrdies civils que passin a prestar serveis a la
Casa de Sa Majestat el Rei són nomenats i rellevats
d’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 65
de la Constitució.

Article 71. Classificació de les destinacions.

1. Les destinacions, segons la seva forma d’assig-
nació, són de lliure designació, de concurs de mèrits
i de provisió per antiguitat.

2. Són destinacions de lliure designació les que
requereixen condicions personals d’idoneïtat, que ha de
valorar l’autoritat facultada per concedir-les, entre les
que compleixin els requisits exigits per al lloc.

3. Són destinacions de concurs de mèrits les que
s’assignen avaluant els mèrits que es tinguin en relació
amb els requisits exigits per al lloc.

4. Són destinacions de provisió per antiguitat les
que s’assignen per aquest criteri, entre els interessats
que compleixin els requisits exigits per al lloc.

Article 72. Normes sobre provisió de destinacions.

1. Les destinacions corresponents a les ocupacions
de la categoria d’oficials generals són de lliure designació
i les de les altres ocupacions poden ser de concurs de
mèrits o provisió per antiguitat, així com de lliure desig-
nació en els casos que es determini per reglament, d’a-
cord amb les característiques i les exigències de la des-
tinació.

2. Les vacants de destinacions s’han de publicar
en el «Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil», fent-hi constar
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la denominació específica del lloc o la genèrica de la
unitat, el centre o l’organisme corresponent, les seves
característiques, la forma d’assignació, els requisits que
s’exigeixin per a la seva ocupació i els terminis per a
la presentació de so�icituds.

Entre els requisits exigits per ocupar determinades
destinacions es poden incloure límits d’edat o condicions
psicofísiques especials, que han de ser acreditades en
funció de l’expedient al qual fa referència l’article 49
d’aquesta Llei, sense fer cap distinció per raó de sexe.

3. S’han de determinar per reglament les normes
generals de classificació i provisió de destinacions, que
han d’incloure un temps mínim, entre un i cinc anys
i, si s’escau, un màxim de permanència d’entre deu i
quinze anys, excepte l’escala facultativa superior i l’es-
cala facultativa tècnica. Així mateix, s’han de determinar
els procediments d’assignació en absència de peticio-
naris, atenent les característiques de la vacant i els his-
torials professionals dels que puguin ser destinats. Tam-
bé s’han d’establir les limitacions per ocupar determi-
nades destinacions de qui romangui o quedi retingut
en la seva ocupació, d’acord amb el que estableixen
l’apartat 2 de l’article 30, l’apartat 2 de l’article 61 i
l’apartat 4 de l’article 63 d’aquesta Llei, sigui declarat
amb caràcter definitiu no apte per a l’ascens, o avaluat
amb insuficiència de condicions psicofísiques, i ha de
cessar en el que tingui si l’interessat està inclòs en alguna
d’aquestes limitacions.

Article 73. Nomenaments, destinacions i cessaments
d’oficials generals.

Els nomenaments o les assignacions i els cessaments
dels càrrecs i les destinacions corresponents a oficials
generals són competència del ministre de l’Interior, a
proposta del director general de la Guàrdia Civil amb
la conformitat del secretari d’Estat de Seguretat.

Article 74. Assignació de destinacions.

1. L’assignació de les destinacions de lliure desig-
nació que corresponguin a llocs de comandament o
direcció que determini el ministre de l’Interior són com-
petència del secretari d’Estat de Seguretat.

2. L’assignació de les destinacions no incloses en
l’apartat anterior correspon al director general de la Guàr-
dia Civil.

Article 75. Atenció a la família.

Durant el període d’embaràs, a la dona guàrdia civil
se li pot assignar, per prescripció facultativa, un lloc orgà-
nic, diferent del que estigui ocupant, adequat a les cir-
cumstàncies del seu estat. En els casos de part o adopció,
tenen dret als permisos corresponents, la mare o el pare,
si s’escau, d’acord amb la legislació vigent per al personal
al servei de les administracions públiques. L’aplicació
d’aquests supòsits no comporta pèrdua de destinació.

Article 76. Cessament en les destinacions.

1. Les normes generals de provisió de destinacions
inclouen els motius de cessament en aquests llocs. En
tot cas, les destinacions de lliure designació poden ser
revocades lliurement per les autoritats competents per
la seva assignació.

2. La facultat de cessar en una destinació, quan
hagi estat assignada per concurs de mèrits o per anti-
guitat, correspon al director general de la Guàrdia Civil.
El cessament requereix l’audiència prèvia de l’interessat,
les manifestacions del qual han de constar per escrit.

3. Els caps d’unitat, centre o organisme poden pro-
posar el cessament en la destinació de qualsevol subor-
dinat per falta d’idoneïtat en l’exercici de les tasques
pròpies de la seva destinació, i han d’elevar, per conducte
reglamentari a l’autoritat que l’hagi conferit, un informe
raonat de les causes que motiven la proposta de ces-
sament. Aquest es produeix, si s’escau, d’acord amb el
que estableixen els apartats anteriors.

4. La imposició d’una condemna per sentència fer-
ma, que impossibiliti per a l’exercici de les funcions prò-
pies de la destinació que s’ocupi, comporta el cessament
en aquest, des del moment en què la Direcció General
de la Guàrdia Civil tingui testimoni de la resolució judicial.
Aquest cessament ha de ser acordat pel director general
de la Guàrdia Civil.

Article 77. Assignació de destinacions i cessaments
per necessitats del servei.

El ministre de l’Interior, quan les necessitats del servei
ho aconsellin amb caràcter excepcional, pot destinar,
acordar el cessament en una destinació o denegar-ne
l’adjudicació.

Article 78. Caràcter de les destinacions.

Les destinacions previstes específicament per a una
ocupació no poden ser assignades a personal amb ocu-
pacions superiors ni inferiors si no és que, en aquest
últim cas, la seva designació s’efectua en una vacant
d’ocupació immediatament superior. Les funcions d’un
càrrec o un lloc vacants les pot exercir amb caràcter
interí o accidental aquell al qual li correspongui, d’acord
amb el que es determini per reglament.

Article 79. Comissions de servei.

Quan les necessitats del servei ho requereixin, els
guàrdies civils poden ser designats per exercir comis-
sions de servei de caràcter temporal, conservant la seva
destinació si en tenen. La durada de les comissions de
servei no pot passar d’un any.

TÍTOL VIII

Situacions administratives

Article 80. Situacions administratives.

Els guàrdies civils es troben en alguna de les situa-
cions administratives següents:

a) Servei actiu.
b) Serveis especials.
c) Excedència voluntària.
d) Suspensió d’ocupació.
e) Suspensió de funcions.
f) Reserva.

Article 81. Situació de servei actiu.

1. Els guàrdies civils estan en servei actiu si ocupen
alguna de les destinacions a què es refereixen els arti-
cles 69 i 70 d’aquesta Llei i no estan en alguna altra
de les situacions administratives que regula aquest títol.

2. També estan en aquesta situació si estan pen-
dents d’assignació de destinació perquè han cessat en
la que tenien o perquè procedeixen d’una altra situació
administrativa. En el termini màxim de sis mesos, si no
els correspon passar a una altra situació administrativa,
se’ls ha d’assignar una destinació.

3. S’ha de determinar per reglament el temps que
poden romandre en la situació de servei actiu els pre-
soners i els desapareguts.
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Article 82. Situació de serveis especials.

1. Els guàrdies civils passen a la situació de serveis
especials quan:

a) Siguin elegits per les Corts Generals per formar
part dels òrgans constitucionals o d’altres l’elecció dels
quals correspongui a les Cambres.

b) Prestin serveis en el Tribunal Constitucional,
Defensor del Poble, Tribunal Suprem, Consell General
del Poder Judicial o Tribunal de Comptes.

c) Prestin serveis en la Presidència del Govern o
en els gabinets de ministres i secretaris d’Estat en llocs
orgànics no relacionats específicament amb la defensa
o la seguretat ciutadana.

d) Siguin nomenats membres de les institucions de
la Unió Europea o de les organitzacions internacionals.

e) Siguin nomenats per ocupar llocs o càrrecs en orga-
nismes públics, dependents o vinculats a les administra-
cions públiques que, d’acord amb el que estableixi la nor-
mativa de l’Administració pública respectiva, estiguin assi-
milats en rang administratiu a subdirectors generals.

f) Siguin autoritzats pel ministre de l’Interior per dur
a terme una missió per un període superior a sis mesos
en organismes internacionals, governs o entitats públi-
ques estrangeres o en programes de cooperació inter-
nacional.

g) Siguin autoritzats pel ministre de l’Interior a par-
ticipar en el desenvolupament de programes específics
d’interès per a la seguretat ciutadana en organismes,
entitats o empreses aliens al Ministeri de l’Interior.

h) Adquireixin la condició de personal estatutari per-
manent del Centre Superior d’Informació de la Defensa.

2. El temps romàs en la situació de serveis especials
és computable a efectes de temps de serveis, triennis
i drets passius.

3. Els guàrdies civils en situació de serveis especials
poden ascendir si compleixen els requisits exigits als
components de la seva escala.

4. Durant el temps de permanència en la situació
de serveis especials, el guàrdia civil deixa d’estar subjecte
al règim general de drets i obligacions dels membres
del cos, a les lleis penals militars i a la disciplinària de
l’Institut, llevat del cas que estableix la lletra g) de l’a-
partat 1 d’aquest article. En el cas de la lletra h) de
l’apartat 1 d’aquest article, està sotmès al règim de per-
sonal del Centre Superior d’Informació de la Defensa.

Article 83. Situació d’excedència voluntària.

1. Els guàrdies civils passen a la situació d’exce-
dència voluntària quan:

a) Són designats com a candidats a eleccions per
òrgans representatius públics en l’exercici del dret de
sufragi passiu o hi resultin elegits.

b) Siguin nomenats ministres, secretaris d’Estat,
subsecretaris, secretaris generals, secretaris generals
tècnics, directors generals, així com delegats del Govern
o membres dels consells de Govern o càrrecs assimilats
en rang administratiu als citats anteriorment de les comu-
nitats autònomes i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

c) Estiguin en situació de servei actiu en un altre
cos o escala de qualssevol de les administracions públi-
ques o de justícia o passin a prestar serveis en orga-
nismes, entitats o empreses del sector públic.

d) Ho so�icitin per interès particular.
e) Ho so�icitin per atendre els fills, per naturalesa

o adopció.
En aquest casos tenen dret a un període d’excedència

voluntària no superior a tres anys per atendre cada fill,
a comptar de la data de naixement del fill. Els fills suc-

cessius donen dret a un nou període d’excedència que,
si s’escau, posa fi al que tingui en aquell moment. Aquest
dret no pot ser exercit pel pare i la mare simultàniament.

f) Ingressin per accés directe com a alumnes dels
centres docents de formació de les Forces Armades o
de la guàrdia civil.

2. És condició per poder passar a la situació d’ex-
cedència voluntària per les causes que preveuen les lle-
tres c) i d) de l’apartat 1 d’aquest article, haver complert
el temps de serveis que es determini per reglament des
de l’adquisició de la condició de guàrdia civil o des de
la finalització dels cursos de perfeccionament o d’alts
estudis professionals que hagin estat fixats a aquests
efectes conjuntament pels ministres de Defensa i de l’In-
terior. En ambdós supòsits, el temps que es fixi ha de
guardar una proporció adequada als costos, la durada
i la importància dels estudis efectuats i no pot ser supe-
rior a deu anys.

3. Els que passin a la situació d’excedència volun-
tària per la causa definida en la lletra a) de l’apartat 1
d’aquest article s’han de reintegrar a la situació d’on
procedeixin si no resulten elegits i passen a la de servei
actiu o, si s’escau, a la de reserva en acabar el seu
mandat.

4. El guàrdia civil que passi a la situació d’exce-
dència voluntària per la causa definida en la lletra b)
de l’apartat 1 d’aquest article passa a la situació de servei
actiu o, si s’escau, a la de reserva, en acabar el seu
mandat.

5. Els que passin a la situació d’excedència volun-
tària per la causa definida en la lletra f) de l’apartat 1
d’aquest article es reintegren a la situació de servei actiu
si produeixen vacant en el centre abans d’accedir a la
nova escala.

6. En la situació d’excedència voluntària no s’hi pot
romandre menys de dos anys, sens perjudici del que
estableixen els apartats 3, 4 i 5 d’aquest article.

El guàrdia civil que so�iciti passar a la situació d’ex-
cedència voluntària per la causa de la lletra e) de l’a-
partat 1 d’aquest article pot fer-ho pel temps que con-
sideri oportú amb el límit màxim de tres anys.

7. Transcorreguts els dos primers anys en la situació
d’excedència voluntària, l’interessat roman en l’escalafó
en el lloc que ocupi en aquell moment i no ha de ser
avaluat per a l’ascens. En cessar-hi, finalitza la immo-
bilització, però la pèrdua de llocs és definitiva. Si se li
concedeix aquesta situació per segona vegada o suc-
cessives, queda immobilitzat en el lloc que tingui en
l’escalafó en el moment de la concessió.

La immobilització en l’escalafó i les altres conseqüèn-
cies que regula aquest apartat no s’apliquen en el cas
de la lletra e) de l’apartat 1 d’aquest article.

8. L’interessat pot ascendir durant els dos primers
anys de permanència en la situació d’excedència volun-
tària, sempre que compleixi els requisits que s’exigeixin
als membres de la seva escala.

9. El temps que hagi romàs en la situació d’exce-
dència voluntària no és computable a efectes de temps
de serveis, triennis i drets passius, excepte en el cas de
la lletra f) de l’apartat 1 d’aquest article. En el cas de
les lletres a), b) i e) de l’apartat esmentat només és com-
putable a efectes de triennis i de drets passius.

Els qui romanguin en situació d’excedència voluntària,
en aplicació del que preveuen les lletres a) i b) de l’a-
partat 1 d’aquest article, tenen dret a percebre, durant
el temps en què exerceixin un càrrec públic represen-
tatiu, l’import dels triennis que els corresponguin.

10. Els que passin a la situació d’excedència volun-
tària pels casos de les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1
d’aquest article deixen d’estar subjectes al règim general
de drets i obligacions del personal del cos de la guàrdia
civil, a les lleis penals militars i a la disciplinària de
l’Institut.
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Article 84. Situació de suspensió d’ocupació.

1. Els guàrdies civils passen a la situació de sus-
pensió d’ocupació per alguna de les causes següents:

a) Condemna, en sentència ferma, a la pena de pre-
só del Codi Penal Militar o del Codi Penal, en aquest
últim cas mentre estiguin privats de llibertat i sens per-
judici del que disposa la Llei orgànica 11/1991, de 17
de juny, de règim disciplinari de la guàrdia civil; o a
les penes principal o accessòria de suspensió d’ocupació
o càrrec públic.

b) Imposició de sanció disciplinària de suspensió
d’ocupació.

2. Els guàrdies civils que passin a la situació de sus-
pensió d’ocupació per la causa que defineix la lletra a)
de l’apartat anterior cessen definitivament en la seva
destinació, i queden privats de l’exercici de les seves
funcions durant el temps en què s’executi la pena pri-
vativa de llibertat o la de suspensió d’ocupació o càrrec
públic, fins a l’extinció total d’aquestes.

La suspensió d’ocupació pel supòsit definit a la lle-
tra b) de l’apartat anterior, produeix els efectes que pre-
veu la Llei orgànica 11/1991, de 17 de juny, de règim
disciplinari de la guàrdia civil, i l’afectat només ha de
cessar en la destinació quan la sanció imposada sigui
per un període superior a sis mesos.

3. Els guàrdies civils també poden passar a la situa-
ció de suspensió d’ocupació a la vista de la sentència
en què s’imposi la pena d’inhabilitació especial per pro-
fessió, ofici o qualsevol altre dret o de privació dels drets
a la tinença i portar armes, a conduir vehicles de motor
o a residir en determinats llocs o a anar-hi, quan aquesta
inhabilitació o privació impedeixi o menyscabi l’exercici
de les seves funcions.

4. Correspon al ministre de Defensa la competència
per adoptar les resolucions a què es refereixen els dos
apartats anteriors.

5. Els qui passin a la situació de suspensió d’ocu-
pació, sigui quina sigui la causa que ho motivi, han de
romandre en l’escalafó en el lloc que ocupin en aquell
moment i no han de ser avaluats per a l’ascens. En ces-
sar-hi, finalitza la immobilització, i és definitiva la pèrdua
de llocs.

El temps romàs en la situació de suspensió d’ocupació
no és computable a efectes de temps de serveis, triennis
i drets passius.

6. Qui passi a la situació de suspensió d’ocupació
pel cas definit en la lletra b) de l’apartat 1 d’aquest article,
si la sanció disciplinària executada és revocada poste-
riorment amb caràcter definitiu, en via administrativa o
jurisdiccional, ha de ser refet en la seva destinació, si
li convé al seu dret, recupera la seva situació en l’escalafó,
inclòs l’ascens que li hagi pogut correspondre, i el temps
transcorregut en aquesta situació li és computable a efec-
tes de temps de serveis, triennis i drets passius.

Article 85. Situació de suspensió de funcions.

1. Passar a la situació de suspensió de funcions dels
guàrdies civils es pot acordar com a conseqüència del
processament, inculpació o adopció d’alguna mesura
cautelar contra l’imputat en un procediment penal o per
la incoació d’un expedient governatiu.

2. El ministre de Defensa, valorant la gravetat dels
fets imputats, l’existència de presó preventiva o no, el
perjudici que la imputació infereixi al règim de l’Institut
o l’alarma social produïda, pot acordar la suspensió en
l’exercici de les seves funcions. El ministre de l’Interior
ha de determinar si la suspensió comporta el cessament
en la destinació.

3. El guàrdia civil en situació de suspensió de fun-
cions ha de romandre immobilitzat en el lloc que ocupi
en l’escalafó.

El període màxim de permanència en aquesta situació
és de sis mesos, o el de durada de la presó preventiva,
en cas que ho hagi acordat l’autoritat judicial en algun
moment del procediment i sigui superior a sis mesos.

4. En cas de cessament en la situació de suspensió
de funcions per aixecament de la presó preventiva, el
director general de la Guàrdia Civil pot acordar, per reso-
lució motivada en què s’han de valorar els fets imputats,
la transcendència social i l’interès del servei, la prohibició
de so�icitar i obtenir destinació per un període de temps
que no pot excedir el moment de dictar-se sentència
ferma o interlocutòria de sobreseïment.

5. El temps romàs en la situació de suspensió de
funcions només és computable a efectes de triennis i
drets passius. En cas de sobreseïment del procediment,
sentència absolutòria o terminació de l’expedient gover-
natiu sense declaració de responsabilitat, cal retornar-lo
a la seva destinació si li convé al seu dret, i recupera
la seva situació en l’escalafó, inclòs l’ascens que li hagi
pogut correspondre, i el temps transcorregut li és com-
putable com a temps de serveis.

Quan el període de temps romàs en la situació de
suspensió de funcions sigui superior a la durada de la
condemna per sentència ferma o de la sanció discipli-
nària per expedient governatiu, la diferència li és com-
putable com a temps de serveis.

6. La suspensió de funcions acordada per les auto-
ritats amb potestat disciplinària, segons el que preveu
la Llei orgànica 11/1991, de 17 de juny, de règim dis-
ciplinari de la guàrdia civil, no té més efectes que el
cessament de l’inculpat en l’exercici de les seves fun-
cions per un període màxim de tres mesos.

7. Als efectes de la plantilla del cos de la guàrdia
civil, els guàrdies civils en la situació de suspensió de
funcions comptabilitzen igual que els que estiguin en
la de servei actiu.

Article 86. Situació de reserva.

1. Els guàrdies civils passen a la situació de reserva
en complir les edats que s’assenyalen a continuació:

a) Escala superior d’oficials, escala d’oficials, escala
facultativa superior i escala facultativa tècnica:

Generals de brigada, seixanta-tres anys.
Altres ocupacions, seixanta-un anys.

Els generals de divisió passen directament al retir
en complir l’edat de seixanta-cinc anys.

b) Altres escales: totes les ocupacions, cinquan-
ta-vuit anys.

2. Els oficials generals també passen a la situació
de reserva en complir quatre anys de permanència en
l’ocupació de general de brigada o set entre les ocu-
pacions de general de brigada i general de divisió.

També passen a la situació de reserva els tinents
coronels de l’escala d’oficials i els suboficials majors,
en complir sis anys de permanència en l’ocupació.

La data d’ascens a les diferents ocupacions, punt de
partida per comptabilitzar els temps de permanència,
és la del reial decret o la resolució pel qual es conce-
deixen, llevat que se’n faci constar una de posterior que
es correspongui amb la data de l’endemà d’aquell en
què es produeixi la vacant que origini l’ascens.

3. Els guàrdies civils poden passar a la situació de
reserva a petició pròpia, en les quotes que autoritzin
periòdicament i de manera conjunta els ministres de
Defensa i de l’Interior per a les diferents ocupacions i
escales, d’acord amb les previsions de planejament de
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la seguretat ciutadana, una vegada complerts vint anys
de temps de serveis des de l’adquisició de la condició
de guàrdia civil.

En les quotes establertes en el paràgraf anterior, es
pot assignar places per als guàrdies civils que romanguin
o quedin retinguts o siguin declarats no aptes per a
l’ascens, en ambdós casos amb caràcter definitiu.

4. Per decisió del Govern, els oficials generals també
poden passar a la situació de reserva mitjançant reial
decret acordat en Consell de Ministres, a proposta del
ministre de Defensa, amb l’informe previ del ministre
de l’Interior.

5. El pas a la situació de reserva es produeix per
resolució del ministre de Defensa, excepte en el cas que
preveu l’apartat anterior, i causa el cessament automàtic
de l’interessat en la destinació o el càrrec que ocupi,
excepte en els casos que es determinin per reglament
d’acord amb el que preveu l’apartat 8 d’aquest article.

6. Els qui, en correspondre’ls passar a la situació
de reserva segons el que disposa aquest article, no hagin
fet vint anys de temps de serveis des de l’adquisició
de la condició de guàrdia civil, passen directament al
retir.

7. En la situació de reserva no es produeixen ascensos.
8. El personal en situació de reserva està a dispo-

sició del ministre de l’Interior per al compliment de fun-
cions policials, en els termes que es determinin per regla-
ment. Les destinacions que poden ocupar els guàrdies
civils en situació de reserva, atenent les necessitats del
servei i l’historial dels interessats, així com el seu caràcter
i el règim d’assignació i permanència, s’han d’establir
per reglament. Així mateix, cal determinar les condicions
i les circumstàncies en què poden ser designats per exer-
cir comissions de serveis de caràcter temporal.

El guàrdia civil en situació de reserva, destinat o en
comissió de serveis, exerceix l’autoritat que li correspon-
gui d’acord amb la seva ocupació i les seves funcions.

9. Des de la situació de reserva es pot passar a
les de serveis especials, excedència voluntària, suspensió
d’ocupació i suspensió de funcions. En cessar-hi, l’in-
teressat s’ha de reintegrar a la de reserva.

10. Les retribucions en situació de reserva es deter-
minen en les normes que regulin el sistema retributiu
del personal de les Forces i els Cossos de Seguretat
de l’Estat i estan constituïdes, per al personal no destinat,
per les retribucions bàsiques i un complement de dis-
ponibilitat.

Quan es passi a la situació de reserva per les causes
que assenyala l’apartat 2 d’aquest article, es conserven
les retribucions del personal en servei actiu fins a complir
les edats determinades, segons l’ocupació, en l’apartat 1
d’aquest article.

11. El temps transcorregut en la situació de reserva
és computable a efectes de triennis i drets passius.

TÍTOL IX

Cessament en la relació de serveis professionals

Article 87. Pas al retir.

1. La relació de serveis professionals amb el cos
de la guàrdia civil cessa en virtut de retir, que es declara
d’ofici, o, si s’escau, a instància de part, en els casos
següents:

a) En complir l’edat de seixanta-cinc anys.
b) Per aplicació del que disposa l’apartat 6 de l’ar-

ticle 86 d’aquesta Llei.
c) Amb caràcter voluntari, en les condicions que

estableix per a la jubilació voluntària la legislació de clas-
ses passives de l’Estat.

d) Per insuficiència de condicions psicofísiques que
impliquin inutilitat permanent per al servei.

e) Per insuficiència de facultats professionals.

En els casos de les lletres b) i e), el retir té la con-
sideració de forçós.

2. Els guàrdies civils retirats tenen els drets passius
que determina la legislació de classes passives de l’Estat,
mantenen els assistencials i d’un altre ordre reconeguts
en les lleis, poden fer servir l’uniforme en actes insti-
tucionals i socials solemnes i deixen d’estar subjectes
al règim general de drets i obligacions del personal del
cos de la guàrdia civil, a les lleis penals militars i la
disciplinària de l’Institut.

En cas que un guàrdia civil retirat estigui inclòs en
alguna de les causes que preveuen les lletres b), c) i
d) de l’apartat 1 de l’article següent, només manté el
dret a la permanència en el règim especial de la Segu-
retat Social de les Forces Armades en les condicions
que estableix la normativa d’aquest règim i els drets
passius que li corresponguin.

Article 88. Pèrdua de la condició de guàrdia civil.

1. La condició de guàrdia civil i de militar de carrera
de la guàrdia civil es perd per alguna de les causes
següents:

a) En virtut de renúncia, amb els requisits que esta-
bleix l’article següent.

b) Pèrdua de la nacionalitat espanyola.
c) Pena principal o accessòria de pèrdua d’ocupació,

d’inhabilitació absoluta o d’inhabilitació especial per a
ocupació o càrrec públic. El Consell de Ministres pot
concedir la rehabilitació, a petició de l’interessat, de qui
hagi estat condemnat a pena principal o accessòria d’in-
habilitació absoluta o d’inhabilitació especial, atenent les
circumstàncies i l’entitat del delicte comès i sempre que
s’hagi extingit la responsabilitat penal i civil derivada
del delicte.

d) Sanció disciplinària de separació del servei que
hagi adquirit fermesa.

2. La pèrdua de la condició de guàrdia civil per les
causes esmentades a l’apartat anterior d’aquest article
comporta la pèrdua de la condició de militar.

3. La pèrdua de la condició de guàrdia civil no supo-
sa, en cap cas, passar de l’afectat al retir. El temps de
serveis complert se li considera a efectes de la deter-
minació, al seu moment, de la pensió que li correspongui.

Article 89. Renúncia a la condició de guàrdia civil.

1. La renúncia a la condició de guàrdia civil i de
militar de carrera de la guàrdia civil requereix un preavís
amb una antelació mínima de sis mesos, excepte per
circumstàncies personals excepcionals que es determi-
nin per reglament. Per motius greus de seguretat ciu-
tadana o operativitat dels serveis, es pot endarrerir l’e-
fectivitat de la renúncia fins a un termini màxim de sis
mesos.

2. El procediment de formalització de la renúncia
s’ha d’instruir i resoldre en el termini de dos mesos.

Article 90. Vinculació honorífica.

El guàrdia civil que hagi cessat en la seva relació
de serveis professionals per insuficiència de condicions
psicofísiques ocasionada en acte de servei, a més dels
drets passius, assistencials i d’un altre ordre que li reco-
neguin les lleis, manté, si ho so�icita, una vinculació
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especial amb l’Institut mitjançant la seva adscripció amb
caràcter honorífic a la unitat que esculli, amb la con-
formitat prèvia del director general de la Guàrdia Civil,
i pot assistir als actes i les cerimònies institucionals en
els quals aquesta participi.

TÍTOL X

Drets i deures

CAPÍTOL I

Principis generals

Article 91. Normes aplicables.

Els guàrdies civils tenen els drets i estan subjectes
a les obligacions que assenyalen la Llei orgànica 2/1986,
de 13 de març, de les Forces i els Cossos de Seguretat;
la Llei orgànica 11/1991, de 17 de juny, de règim dis-
ciplinari de la guàrdia civil; aquesta Llei; les reials orde-
nances per a les Forces Armades en el que siguin apli-
cables, i les lleis penals militars en els termes que esta-
bleixen.

CAPÍTOL II

Consell Assessor de Personal

Article 92. Consell Assessor de Personal.

1. En l’àmbit de la Direcció General de la Guàrdia
Civil hi ha un consell assessor en matèria de personal
per analitzar i valorar les propostes o els suggeriments
plantejats pels guàrdies civils referits al règim de per-
sonal, a la condició de militar i a tots els aspectes socials
que els afectin.

2. Els guàrdies civils es poden dirigir directament
al Consell Assessor de Personal per plantejar les pro-
postes a què es refereix l’apartat anterior. Queden exclo-
ses d’aquesta via les peticions, les queixes i els recursos
que regula el capítol V d’aquest títol.

3. S’han de determinar per reglament la composició,
el funcionament i el procediment d’elecció dels membres
de l’esmentat Consell Assessor, amb la lliure participació
dels membres del cos, tenint en compte que n’han de
formar part personal en servei actiu de totes les cate-
gories i escales del cos de la guàrdia civil.

També s’ha de determinar per reglament el règim
aplicable als seus membres que asseguri l’exercici ade-
quat de les seves funcions, tenint en compte que les
competències en matèria disciplinària sobre els mateixos
membres en l’exercici de les seves comeses com a com-
ponents del Consell correspon al director general de la
Guàrdia Civil, de qui depenen a aquests efectes.

CAPÍTOL III

Retribucions, incompatibilitats, permisos i llicències

Article 93. Sistema retributiu.

1. Les retribucions del personal del cos de la guàrdia
civil es determinen en les normes que regulin el sistema
retributiu del personal de les Forces i els Cossos de Segu-
retat de l’Estat, d’acord amb el que estableix l’apartat 4
de l’article 6 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març,
de les Forces i els Cossos de Seguretat.

2. Als únics efectes retributius i de fixació dels
havers reguladors per determinar els drets passius, s’a-
pliquen les equivalències següents entre les ocupacions

i els grups de classificació dels funcionaris al servei de
les administracions públiques:

General de divisió a tinent: grup A.
Alferes i suboficial major a sergent: grup B.
Caporal major a guàrdia civil: grup C.

3. S’han de determinar per reglament les retribu-
cions complementàries de les diferents ocupacions, com
també les que corresponguin a les diferents situacions
administratives.

Article 94. Incompatibilitats.

La pertinença al cos de la guàrdia civil és causa d’in-
compatibilitat per a l’exercici de qualsevol altra activitat
pública o privada, llevat d’aquelles activitats exceptuades
de la legislació sobre incompatibilitats, segons el que pre-
veu l’apartat 7 de l’article 6, de la Llei orgànica 2/1986,
de 13 de març, de les Forces i els Cossos de Seguretat.

Article 95. Permisos i llicències.

Els guàrdies civils tenen dret a so�icitar i tenir els
permisos i les llicències que estableix el règim general
de les administracions públiques, adaptat reglamentà-
riament a les funcions i les comeses del cos.

CAPÍTOL IV

Protecció social

Article 96. Principis generals.

1. La protecció social dels guàrdies civils, inclosa
l’assistència sanitària, està coberta pel règim especial
de la Seguretat Social de les Forces Armades.

2. El règim de classes passives de l’Estat s’aplica
amb caràcter general al personal del cos de la guàrdia
civil.

3. Amb independència de la prestació sanitària a
què té dret el personal del cos de la guàrdia civil per
la seva pertinença al règim especial de Seguretat Social
de les Forces Armades, correspon a la sanitat militar
l’assistència sanitària que tingui la seva causa en un
accident en acte de servei o una malaltia professional.

4. La sanitat militar, per mitjà dels òrgans pericials
corresponents, és la que determina l’existència de les
condicions psicofísiques necessàries als efectes del que
estableixen l’apartat 3 de l’article 26 i l’apartat 1 a) de
l’article 41, així com la que dictamina sobre la insufi-
ciència temporal o definitiva de les condicions esmen-
tades a l’efecte de la baixa temporal del servei o, d’acord
amb l’article 55, de la limitació per ocupar determinades
destinacions o del retir per inutilitat permanent per al
servei.

No obstant això, en cas que la baixa temporal es
prevegi inferior a un mes, l’òrgan competent per acor-
dar-la pot ometre el dictamen de la sanitat militar si
hi ha un informe del facultatiu que correspongui en l’àm-
bit de la prestació sanitària esmentada en l’apartat 1
d’aquest article.

5. Als efectes d’aquest article i en la forma que es
determini per reglament, la sanitat militar inclou els ser-
veis de sanitat de la guàrdia civil.

Article 97. Insuficiència temporal de condicions psico-
físiques.

1. Al guàrdia civil que, com a conseqüència dels
reconeixements mèdics i les proves físiques a què es
refereix l’article 49 d’aquesta Llei, se li detecti una insu-
ficiència de condicions psicofísiques per al servei, moti-
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vada per lesió o malaltia, que no sigui irreversible, ha
de romandre en la situació administrativa en què estigui.

2. En el moment en què la insuficiència esmentada
en l’apartat anterior es consideri definitiva o, en tot cas,
transcorregut un període de dos anys des que li hagi
estat detectada, s’inicia l’expedient que regula l’article 55
d’aquesta Llei. L’afectat cessa en la seva destinació si
en té i manté la mateixa situació administrativa fins a
la finalització de l’expedient esmentat.

CAPÍTOL V

Recursos, peticions i reclamacions

Article 98. Recursos.

1. Contra els actes i les resolucions que s’adoptin
en l’exercici de les competències atribuïdes en aquesta
Llei, els guàrdies civils poden interposar recurs d’alçada.

2. Contra els actes i les resolucions adoptats, en
l’exercici de les competències atribuïdes en aquesta Llei,
pel Consell de Ministres i pels ministres de Defensa i
de l’Interior, que no siguin resolució de recurs d’alçada,
podrà interposar-se recurs de reposició, amb caràcter
potestatiu, previ a la via contenciosa administrativa.

3. En els procediments en matèria d’avaluacions,
classificacions, ascensos, destinacions i recompenses la
concessió dels quals s’hagi de fer a so�icitud del personal
del cos de la guàrdia civil, si l’Administració no notifica
la seva decisió en el termini de tres mesos o, si s’escau,
en l’establert en el procediment corresponent, es con-
sidera desestimada la so�icitud i queda expedida la via
contenciosa administrativa.

Article 99. Dret de petició.

Els guàrdies civils poden exercir el dret de petició
individualment en els casos i amb les formalitats que
assenyala la Llei reguladora d’aquest dret. El seu exercici
mai pot generar reconeixement de drets que no corres-
ponguin d’acord amb l’ordenament jurídic.

Article 100. Queixes.

1. El guàrdia civil pot presentar en l’àmbit de la seva
unitat, centre o organisme queixes relatives al règim de
personal i a les condicions de vida en les unitats, sempre
que no hagi presentat anteriorment recurs amb el mateix
objecte i d’acord amb el que preveu l’article 98 d’aquesta
Llei.

2. Les queixes s’han de presentar seguint el con-
ducte reglamentari, però, si no es consideren ateses
degudament, es poden presentar directament davant
l’òrgan responsable de personal de la Direcció General
de la Guàrdia Civil i, en última instància, davant els òrgans
d’inspecció de la Secretaria d’Estat de Seguretat.

3. Si, d’acord amb els terminis i el procediment que
es determinin per reglament, les queixes presentades
d’acord amb el que disposa l’apartat anterior es con-
tinuen considerant ateses de manera insuficient, es pot
interposar el recurs que sigui procedent d’acord amb
el que preveu l’article 98 d’aquesta Llei.

Article 101. Defensor del Poble.

El guàrdia civil es pot dirigir individualment i direc-
tament al Defensor del Poble, d’acord amb el que preveu
la Llei orgànica 3/1981, de 6 d’abril, del Defensor del
Poble.

Disposició addicional primera. Canvi de denominacions.

L’escala superior, l’escala executiva i l’escala bàsica
de caporals i guàrdies, a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, passen a denominar-se, respectivament, escala
superior d’oficials, escala d’oficials i escala de caporals
i guàrdies.

Disposició addicional segona. Adaptació de les situa-
cions administratives.

Al guàrdia civil que estigui en alguna de les situacions
administratives, la regulació de la qual queda modificada
en aquesta Llei, li és aplicable la nova normativa amb
efectes des de la seva entrada en vigor, i passar, si s’es-
cau, d’ofici a la situació que correspongui.

El personal que estigui en situació de reserva, es man-
té en aquesta situació, amb independència de les noves
condicions per passar-hi que estableix aquesta Llei.

Disposició addicional tercera. Indemnitzacions.

Les indemnitzacions del personal del cos de la guàrdia
civil són les regulades, amb caràcter general, per al per-
sonal al servei de l’Administració de l’Estat.

Disposició addicional quarta. Destinacions de militars
de carrera de les Forces Armades.

D’acord amb el que preveu l’article 126 de la Llei
17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de
les Forces Armades, els militars de carrera de les Forces
Armades poden ocupar determinades destinacions a la
Direcció General de la Guàrdia Civil, en funció de les
comeses i les facultats del cos i l’escala a què pertanyin.

Disposició addicional cinquena. Perfeccionament de
triennis.

Els anys de serveis prestats anteriorment a l’entrada
en vigor del Reial decret llei 12/1995, de 28 de desem-
bre, sobre mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera, pel personal de la guàrdia civil al
qual fa referència l’article 5 del Reial decret llei esmentat,
es valoren, tant a efectes de perfeccionament de triennis,
com de reconeixement de drets passius, d’acord amb
l’índex de proporcionalitat o el grup de classificació que
en cada moment aquells hagin tingut assignats.

Disposició transitòria primera. Règim transitori general.

Les disposicions que conté aquesta Llei sobre his-
torials professionals, destinacions, cursos de capacitació
per a l’exercici de les comeses d’ocupacions superiors
i avaluacions són de plena aplicació en un període màxim
de quatre anys a partir de la seva entrada en vigor. Les
normes que la despleguin poden incloure disposicions
transitòries d’adaptació de les actualment vigents, dins
el termini assenyalat anteriorment. Tot això, sens per-
judici del que estableixen les disposicions addicionals
i transitòries d’aquesta Llei.

Disposició transitòria segona. Règim transitori d’ascensos.

Fins al 30 de juny de l’any 2000, els ascensos a
les diferents ocupacions es continuen produint per les
normes reglamentàries vigents anteriorment a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei.
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Disposició transitòria tercera. Règim transitori de pas
a reserva.

1. El ministre de Defensa ha de determinar un calen-
dari progressiu d’adaptació quan les edats de passar
a la situació de reserva que fixa l’article 86 d’aquesta
Llei no coincideixin amb les que estableix la normativa
vigent per passar a aquesta situació, d’acord amb els
terminis màxims de temps següents:

a) Escala superior d’oficials, sis anys.
b) Escala d’oficials, deu anys.
c) Escala de suboficials, quatre anys.

El personal de les escales anteriors que passin a la
situació de reserva per aplicació del calendari esmentat
conserva les retribucions del personal en actiu fins que
compleixi les edats que determina, segons l’escala, l’ar-
ticle 86.1 d’aquesta Llei.

2. Els guàrdies civils que, a l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, integrin l’escala de caporals i guàrdies passen
a la situació de reserva en complir els cinquanta-sis anys.
No obstant això, hi poden continuar fins als cinquan-
ta-vuit els que ho so�icitin voluntàriament.

Disposició transitòria quarta. Situació de segona reser-
va dels oficials generals.

1. Els oficials generals del cos de la guàrdia civil
en situació de segona reserva, d’acord amb la disposició
transitòria novena de la Llei 28/1994, de 18 d’octubre,
per la qual es completa el règim del personal del cos
de la guàrdia civil, continuen en aquesta situació.

Els oficials generals del cos de la guàrdia civil que
tinguin aquesta categoria a l’entrada en vigor de la
Llei 28/1994, de 18 d’octubre, passen a la situació de
segona reserva en complir l’edat de retir que fixa aquesta
Llei.

2. S’han de determinar per reglament les circums-
tàncies i les condicions en què el ministre de l’Interior
pot assignar determinats càrrecs o comeses als oficials
generals del cos de la guàrdia civil a segona reserva.

Disposició transitòria cinquena. Processos selectius.

Durant els anys 1999 i 2000, els processos selectius
es continuen regint per les normes reglamentàries
vigents anteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició transitòria sisena. Músiques de la guàrdia
civil.

Els membres de les músiques de la guàrdia civil que
no pertanyin al cos de músiques militars de les Forces
Armades continuen en la situació anterior a l’entrada
en vigor de la Llei 28/1994, de 18 d’octubre, per la
qual es completa el règim de personal del cos de la
guàrdia civil, fins a la seva extinció.

Disposició transitòria setena. Efectes econòmics.

Els membres del cos de la guàrdia civil que estiguin
en la situació de reserva a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, es continuen regint pel règim retributiu que se’ls
aplicava anteriorment.

Continua sent aplicable la disposició transitòria pri-
mera, apartat 1, de la Llei 28/1994, de 18 d’octubre,
per la qual es completa el règim del personal del cos
de la guàrdia civil, i els membres del cos de la guàrdia
civil en situació de reserva, als quals els és aplicable,

no estan subjectes a l’obligació de disponibilitat que pre-
veu l’article 86.8 d’aquesta Llei, i continuen amb el règim
retributiu que els sigui aplicable.

Disposició transitòria vuitena. Reserva de places.

En la provisió de places fins a l’any 2004, per a l’accés
a les escales facultativa superior i facultativa tècnica,
es poden reservar totes les places per cobrir-les pel sis-
tema del canvi d’escala que preveu l’article 29 d’aquesta
Llei.

Disposició transitòria novena. Règim transitori de plan-
tilles.

El Reial decret 1253/1999, de 16 de juliol, pel qual
es determina la plantilla del cos de la guàrdia civil, con-
tinua en vigor mentre es desenvolupi el model de plan-
tilles quinquennals que preveu aquesta Llei.

Disposició transitòria desena. Personal del cos de muti-
lats de guerra per la pàtria procedent de la guàrdia
civil.

El personal procedent de la guàrdia civil inclòs en
la disposició final sisena de la Llei 17/1989, de 19 de
juliol, reguladora del règim del personal militar profes-
sional, té els drets que reconeix la disposició transitòria
quinzena de la Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim
del personal de les Forces Armades, i qui ho so�iciti
ha de mantenir una vinculació especial amb l’Institut
de la Guàrdia Civil, d’acord amb el que determina l’ar-
ticle 90 d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s’oposin al que disposen
aquesta Llei i especialment:

a) Llei 17/1989, de 19 de juliol, reguladora del
règim del personal militar professional, en la seva apli-
cació al cos de la guàrdia civil.

b) Llei 28/1994, de 18 d’octubre, per la qual es
completa el règim del personal del cos de la guàrdia
civil.

c) Article 58 de la Llei 66/1997, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

2. Les referències a les disposicions que es dero-
guen que contenen les normes vigents s’han d’entendre
efectuades a les d’aquesta Llei que regulen la mateixa
matèria que aquelles.

Les derogacions incloses en aquesta disposició es
produeixen sens perjudici del règim transitori que esta-
bleix aquesta Llei.

Disposició final primera. Títol habilitant.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que preveu l’ar-
ticle 149.1.29a de la Constitució.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern per dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta Llei.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 25 de novembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

22671 LLEI 43/1999, de 25 de novembre, sobre
adaptació de les normes de circulació a la pràc-
tica del ciclisme. («BOE» 283, de 26-11-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l’actualitat es reconeix que la bicicleta és un eficaç
mitjà de transport que representa una alternativa quo-
tidiana viable per a moltes persones. Tanmateix, l’ús de
la bicicleta actualment està limitat i estrictament con-
dicionat pel gran mitjà de transport dels nostres temps:
l’automòbil de motor. La utilització massiva i generalit-
zada d’aquests vehicles, i l’adequació predominant de
les infraestructures viàries i de la normativa circulatòria
a aquesta mena de vehicles, restringeixen, tant des d’un
punt de vista merament físic com des d’una perspectiva
juridicoformal, l’àmbit d’utilització sense risc i les pos-
sibilitats de gaudi de la bicicleta. Arribar a una situació
equilibrada i a una utilització òptima dels diversos mitjans
de transport imposa la recerca de solucions de com-
binació entre els mitjans, amb fórmules que es refereixin
tant a l’ordenació de l’espai físic, principalment la cons-
trucció de pistes ciclables, com a la reglamentació viària
afavoridora de l’ús de la bicicleta.

La primera tasca, que aquí no escau detallar, l’estan
desenvolupant les diverses administracions públiques.

La segona tasca, l’adaptació normativa, és l’objecte
d’aquesta activitat. Té un precedent i�ustre: els treballs
de la ponència creada el 13 de desembre de 1994,
al si de la Comissió d’Educació i Cultura del Congrés
dels Diputats, «encarregada d’abordar l’estudi i el segui-
ment dels accidents de trànsit que hi ha hagut a la carre-
tera per la pràctica del ciclisme, les causes i les reco-
manacions per prevenir-los, i fer-la extensiva a altres ele-
ments dèbils del trànsit».

Aquesta ponència va fer una anàlisi molt valuosa de
la matèria objecte del seu mandat, i va examinar amb
detall, entre altres qüestions, els problemes que planteja
per a la pràctica del ciclisme la situació actual del trànsit
a Espanya. Va acabar formulant diverses recomanacions
als poders públics, destinades a orientar-los en la presa
de decisions en aquell àmbit.

Aquests treballs són una conseqüència lògica dels que
s’han esmentat abans. Una vegada fet el diagnòstic dels
problemes, es tracta d’articular les disposicions normatives
en matèria de trànsit que contribueixin a millorar la inserció
dels ciclistes en la circulació viària, a facilitar els seus des-
plaçaments i a protegir-los dels riscos a què estan exposats.

Per assolir els objectius esmentats, aquesta Llei conté
diverses modificacions del text articulat de la Llei sobre

trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març.

Aquestes modificacions principals es refereixen als
punts següents:

1. La utilització dels vorals pels ciclistes i la circu-
lació dels ciclistes en determinats supòsits, com ara els
carrils bici, les vies d’ús preferent per a ciclistes, etc.

2. L’extensió a les autovies de la prohibició, actual-
ment vigent a les autopistes, que els ciclistes les utilitzin,
llevat de les excepcions previstes per reglament.

3. L’obligació imposada als conductors de vehicles
de motor d’extremar les precaucions, moderar la velo-
citat i, en determinats casos, de cedir la preferència de
pas, quan s’aproximin als llocs o les vies on hi hagi o
on circulin ciclistes o quan hi duguin a terme maniobres,
per exemple, de canvi de direcció que puguin afectar
els ciclistes.

4. La imposició als ciclistes de determinades obli-
gacions per reforçar la seva visibilitat (portar elements
o peces de roba reflectores) o incrementar la seva segu-
retat (utilització del casc per les vies interurbanes).

5. El reforç respecte als ciclistes de la prohibició
de circular amb taxes superiors a les establertes per
reglament de begudes alcohòliques, estupefaents, psi-
còtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues.

Article primer.

L’apartat 2 de l’article de l’article 15 del Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova
el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehi-
cles de motor i seguretat viària, queda redactat en els
termes següents:

«Es prohibeix que els vehicles esmentats a l’a-
partat anterior circulin en posició para�ela, llevat
de les bicicletes i els ciclomotors de dues rodes,
en els casos i de la manera que es permeti per
reglament, ateses les circumstàncies de la via o
la perillositat del trànsit.»

Article segon.

L’article 18 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2
de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, queda redactat en els termes següents:

«Article 18. Circulació en autopistes i autovies.

1. Es prohibeix circular per autopistes i autovies
amb vehicles de tracció animal, bicicletes, ciclo-
motors i cotxes de minusvàlid, llevat dels casos
excepcionals que els conductors han de justificar
proveint-se d’una autorització especial.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
es pot autoritzar la circulació per les autovies que
no disposin d’una via alternativa per fer el despla-
çament.

2. Per reglament es poden establir altres limi-
tacions de circulació, temporals o permanents, en
les altres vies objecte d’aquesta Llei, quan així ho
exigeixin les condicions de seguretat o fluïdesa de
la circulació.»

Article tercer.

L’apartat 1 de l’article 23 del Reial decret legisla-
tiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària, queda redactat en els termes
següents:


