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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
14160 Reial decret 1370/2009, de 13 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 

944/2001, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament per a la determinació 
de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces Armades.

L’article 23 de la Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre, reguladora dels drets i deures 
dels membres de la Guàrdia Civil, estableix que els guàrdies civils tenen l’obligació de 
sotmetre’s als reconeixements psicofísics necessaris per determinar la seva aptitud per al 
servei, i es remeten a desplegament reglamentari la forma i els terminis derivats d’aquesta 
obligació.

L’article 51 de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de règim del personal del cos de la 
Guàrdia Civil, disposa que els guàrdies civils han de ser avaluats per determinar, entre 
d’altres aspectes, la insuficiència de condicions psicofísiques. A l’article 55.1 s’estableix 
que com a conseqüència dels reconeixements mèdics o de les proves psicològiques i 
físiques a què es refereix l’article 49, així com en els casos que preveu l’article 97, tots dos 
de la Llei esmentada, es pot iniciar un expedient per determinar si existeix insuficiència de 
condicions psicofísiques.

Els preceptes anteriors es recullen en el Reial decret 1224/2006, de 27 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’avaluacions i ascensos del personal del cos de la Guàrdia Civil, 
que a l’article 7 disposa que les avaluacions extraordinàries per determinar si hi ha insuficiència 
de condicions psicofísiques tenen per finalitat comprovar l’aptitud per al servei de l’interessat, 
d’acord amb el quadre de condicions psicofísiques corresponent i, si s’escau, la limitació per 
ocupar determinats destins o el seu pas a retir. Estableix, a més, que a l’expedient per 
determinar si hi ha insuficiència de condicions psicofísiques hi ha de constar el dictamen de 
l’òrgan pericial competent, i que ha de ser valorat per la junta d’avaluació específica o pel 
Consell Superior de la Guàrdia Civil, si afecta oficials generals.

La disposició transitòria primera –referida al cos de la Guàrdia Civil– del Reial decret 
944/2001, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament per a la determinació de l’aptitud 
psicofísica del personal de les Forces Armades, estableix que, fins a l’aprovació del 
Reglament a què es refereix l’article 55.2 de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de règim 
del personal del cos de la Guàrdia Civil, la determinació de l’aptitud psicofísica del personal 
de la Guàrdia Civil es continua regint per la normativa anterior, llevat dels quadres de 
condicions psicofísiques que són els que estableix l’annex de l’esmentat Reglament de les 
Forces Armades. Afegeix, a més, l’esmentada disposició, que les Juntes medicopericials 
són els òrgans competents per emetre els dictàmens mèdics.

En relació amb l’accés als centres de l’ensenyament de formació del cos de la Guàrdia 
Civil, l’ingrés per accés directe es pot realitzar bé mitjançant la incorporació a l’escala de 
caporals i guàrdies, a l’escala facultativa tècnica, a l’escala facultativa superior i a l’escala 
superior d’oficials. En els processos selectius corresponents, l’aptitud psicofísica que s’ha 
de superar es compon de proves físiques, reconeixements mèdics i entrevista personal. 
Els reconeixements mèdics esmentats s’efectuen sobre quadres d’exclusions específics i 
diferents dels quadres de condicions psicofísiques establerts a l’annex del Reglament per 
a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces Armades, aprovat pel 
Reial decret 944/2001, de 3 d’agost.

Les funcions i tasques que han de realitzar els guàrdies civils difereixen substancialment 
de les assignades al personal de les Forces Armades en l’ordenament jurídic vigent, per la 
qual cosa les aptituds psicofísiques exigides per a l’ingrés a les dues institucions no són 
les mateixes i, en lògica conseqüència, les que han de mantenir els uns i els altres en 
l’exercici de la seva professió tampoc tenen per què ser idèntiques. No hi ha res que 
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impedeixi, per tant, que la Guàrdia Civil disposi d’una regulació pròpia i diferent per la qual 
es pugui regir en la determinació de les aptituds psicofísiques dels seus components.

D’altra banda, el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al 
reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa, té per objecte la 
regulació del reconeixement de grau de minusvalidesa, l’establiment de nous barems 
aplicables, la determinació dels òrgans competents per fer el reconeixement esmentat i el 
procediment a seguir, tot això amb la finalitat que la valoració i qualificació del grau de 
minusvalidesa que afecti la persona sigui uniforme en tot el territori de l’Estat, garantint la 
igualtat de condicions per a l’accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i serveis que 
els organismes públics atorguin.

A l’article 5 de l’esmentat Reial decret es disposa que la valoració de la discapacitat, 
expressada en percentatge, s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació dels barems que s’hi 
adjunten com a annex 1.a). Els barems estableixen normes per a l’avaluació de les 
conseqüències de la malaltia, d’acord amb el model proposat per la Classificació 
internacional de deficiències, discapacitats i minusvalideses de l’Organització Mundial de 
la Salut, i també fixen les pautes per determinar la discapacitat originada per deficiències 
permanents dels diferents òrgans, aparells o sistemes.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es considera que per determinar l’aptitud 
psicofísica del personal de la Guàrdia Civil resulta més adequada l’aplicació dels barems 
establerts en la legislació general d’àmbit estatal, determinada a l’annex 1.A) del Reial 
decret 1971/1999, de 23 de desembre, que els quadres de condicions psicofísiques que 
estableix l’annex al Reglament per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de 
les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 944/2001, de 3 d’agost.

Finalment, l’experiència acumulada i la casuística estudiada en l’aplicació dels Quadres 
de Condicions Psicofísiques, annex al Reglament per a la determinació de l’aptitud 
psicofísica del personal de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 944/2001, de 3 
d’agost, recomanen revisar determinats conceptes per adaptar-los a la realitat actual i a 
les necessitats de les Forces Armades, i per tant es fa necessari actualitzar els quadres 
esmentats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa i del ministre de l’Interior, en el 
que afecta la Guàrdia Civil, amb l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 13 d ‘agost de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 944/2001, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces 
Armades.

El Reial decret 944/2001, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament per a la 
determinació de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces Armades, queda modificat 
de la manera següent:

U. La disposició transitòria primera del Reial decret 944/2001, de 3 d’agost, queda 
redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria primera. Personal de la Guàrdia Civil.

Fins a l’aprovació del Reglament a què es refereix l’article 55.2 de la Llei 
42/1999, de 25 de novembre, de règim del personal del cos de la Guàrdia Civil, 
la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de l’esmentat cos es continua 
regint per la normativa anterior i, en relació amb els quadres de condicions 
psicofísiques, pel que estableix l’annex 1.A) del Reial decret 1971/1999, de 23 
de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del 
grau de minusvalidesa.

Les juntes medicopericials són els òrgans competents per emetre els dictàmens 
mèdics, que es s’han de realitzar segons el que disposa el paràgraf precedent, en què 
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s’ha de  detallar el diagnòstic de la malaltia o procés patològic i el grau de discapacitat 
basat en la severitat de les conseqüències de la malaltia.

Els dictàmens anteriors s’han de remetre a l’òrgan d’avaluació constituït en 
l’àmbit de la Guàrdia Civil, que n’ha de requerir informe al personal especialitzat 
competent en matèria de la salut en el cos en què s’han de valorar la patologia i el 
grau de discapacitat que presenti l’interessat en relació amb les funcions i les 
tasques que pugui portar a terme, als efectes del que disposa l’article 7 del Reglament 
d’avaluacions i ascensos del personal del cos de la Guàrdia Civil, aprovat pel Reial 
decret 1224/2006, de 27 d’octubre.»

Dos. S’afegeix al final de la introducció de l’annex, Quadres de Condicions 
Psicofísiques, del Reglament per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de 
les Forces Armades, el text següent:

«Es poden aplicar coeficients diferents dels que figuren en els quadres següents, 
en funció de les circumstàncies del peritatge, acompanyades d’un informe 
justificatiu.

En els casos de canvis morfològics o anatòmics de qualsevol naturalesa, s’ha 
de valorar la repercussió funcional que pugui interferir amb el servei o ser perjudicial 
per a la salut somàtica i psíquica de les persones.

Davant l’assignació d’un coeficient 5, el dictamen mèdic pericial ha de proposar, 
amb la justificació oportuna i explicitant de forma clara les limitacions de cada cas, 
una de les quatre opcions següents:

a) No pot exercir les activitats que són exclusives de les FAS, però pot 
desenvolupar altres activitats en les FAS comunes a l’àmbit laboral civil.

b) Només pot desenvolupar activitats laborals en l’àmbit civil.
c) No pot desenvolupar cap professió o ofici.
d) No pot desenvolupar cap professió o ofici, ni les activitats de la vida 

diària.»

Tres. El paràgraf a) de l’apartat 21 de l’annex, Quadres de Condicions Psicofísiques, 
del Reglament per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces 
Armades, queda redactat de la manera següent:

«a) En evolució o en tractament 3-5 F.»

Quatre. L’apartat 27 de l’annex, Quadres de Condicions Psicofísiques, del Reglament 
per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces Armades, queda 
redactat de la manera següent:

«APARTAT 27: GÒNADES

Trastorns o lesions amb repercussió funcional o psíquica que 
incideixi en el servei o que es puguin agreujar per aquest 

3-5 F.»

Cinc. El paràgraf e) de l’apartat 131 de l’annex, Quadres de Condicions Psicofísiques, 
del Reglament per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces 
Armades, queda redactat de la manera següent:

«e) Malformacions o canvis morfològics dels genitals externs 
amb repercussió funcional o psíquica, que incideixi en el servei o 
que es puguin agreujar per aquest 

3-5 F.»

Sis. El paràgraf a) de l’apartat 132 de l’annex, Quadres de Condicions Psicofísiques, 
del Reglament per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de les Forces 
Armades, queda redactat de la manera següent:

«a) Malformacions o canvis morfològics dels genitals externs 
amb repercussió funcional o psíquica, que incideixi en el servei o que 
es puguin agreujar per aquest 

3-5 F.»
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Disposició transitòria única. Procediments iniciats per al personal de la Guàrdia Civil 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Els procediments per a la tramitació d’expedients d’insuficiència de condicions 
psicofísiques de personal de la Guàrdia Civil, iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, es continuen regint per la normativa anterior.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.4a i 149.1.29a de 
la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva en matèria de defensa i 
Forces Armades i seguretat pública.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

S’autoritza els ministres de Defensa i de l’Interior, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, per dictar separadament o proposar conjuntament totes les disposicions 
que siguin necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Palma de Mallorca, 13 d’agost de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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