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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17040 Reial decret 1437/2010, de 5 de novembre, pel qual es declara aplicable per 

als membres del Cos de la Guàrdia Civil el Reial decret 96/2009, de 6 de febrer, 
que aprova les Reials Ordenances per a les Forces Armades.

Les Reials Ordenances per a les Forces Armades constitueixen el Codi de Conducta 
dels militars, defineixen els principis ètics i les regles de comportament que han de servir 
de guia a aquest col·lectiu per al compliment dels deures que els assigna l’ordenament 
jurídic.

Mitjançant el Reial decret 96/2009, de 6 de febrer, es van aprovar les vigents Reials 
Ordenances que van substituir les anteriors de 1978 per adaptar-les a la nova configuració 
legal del règim de carrera professional dels militars, derivada de les successives lleis 
dictades en matèria de règim del personal de les Forces Armades, de la carrera militar i de 
la defensa nacional.

Respecte a l’aplicació d’aquest Codi deontològic al cos de la Guàrdia Civil, atesa la 
seva naturalesa i condició de militar dels seus components, l’article 2.2 va optar per remetre 
a la seva normativa específica la determinació de les disposicions de les esmentades 
Reials Ordenances que fossin aplicables.

Aquesta remissió a normativa específica tenia la seva raó de ser en els profunds canvis 
iniciats també en la configuració legal del règim jurídic d’aquest institut armat de naturalesa 
militar, després de l’aprovació de la Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre, reguladora dels 
drets i deures dels membres de la Guàrdia Civil, i la Llei orgànica 12/2007, de 22 d’octubre, 
de règim disciplinari de la Guàrdia Civil.

L’estudi i anàlisi del grau i abast d’aplicació de les normes de conducta de les Forces 
Armades al Cos de la Guàrdia Civil, de manera que fos plenament congruent amb aquell, 
ha permès comprovar la plena aplicació als membres del Cos de la Guàrdia Civil de les 
Reials Ordenances de les Forces Armades, en la seva pràctica totalitat; per això no és 
necessari dictar una norma reglamentària independent o autònoma per a aquest cos, i és 
preferible realitzar l’adaptació corresponent en la normativa vigent.

Per això, l’objecte d’aquest Reial decret és precisament modificar de manera puntual 
el Reial decret 96/2009, de 6 de febrer, per especificar l’aplicació de les Reials Ordenances 
als membres del Cos de la Guàrdia Civil, llevat d’allò en què contradigui el que disposa la 
seva legislació específica o s’hi oposi.

Així mateix, es recull la no-aplicació a aquest cos dels preceptes de les Reials 
Ordenances intrínsecament vinculats a operacions militars, com és el cas del que preveuen 
els capítols I, II, III i V del títol IV, que només són aplicables a aquells en temps de guerra, 
durant la vigència de l’estat de setge, en compliment de missions de caràcter militar o quan 
s’integrin en unitats militars.

D’aquesta manera, resulta plenament coherent l’existència d’un únic codi de conducta 
aplicable a tots els militars, si bé en el cas de la Guàrdia Civil, amb les excepcions pròpies 
de les particularitats d’aquest cos.

En definitiva, mitjançant aquest Reial decret, que consta d’un article únic i una disposició 
final única, s’introdueixen els canvis necessaris en el Reial decret 96/2009, de 6 de febrer, 
amb la finalitat exposada.

En virtut d’això, a proposta conjunta del vicepresident primer i ministre de l’Interior i de 
la ministra de Defensa, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 5 de novembre de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 96/2009, de 6 de febrer, pel qual s’aproven les 
Reials Ordenances per a les Forces Armades.

El Reial decret 96/2009, de 6 de febrer, pel qual s’aproven les Reials Ordenances per 
a les Forces Armades, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix una disposició addicional única en el Reial decret 96/2009, de 6 de 
febrer, amb la redacció següent:

«Disposició addicional única. Limitacions a l’aplicació de les Reials Ordenances 
per a les Forces Armades als membres de la Guàrdia Civil.

Sense perjudici del que disposa l’article 2.2 de les Reials Ordenances per a les 
Forces Armades que s’aproven en aquest Reial decret, els capítols I, II, III i V del títol 
IV d’aquestes Reials Ordenances només són aplicables als membres de la Guàrdia 
Civil en temps de conflicte bèl·lic, durant la vigència de l’estat de setge, en compliment 
de missions de caràcter militar o quan s’integrin en unitats militars.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 2 de les Reials Ordenances per a les Forces Armades 
queda redactat de la manera següent:

«2. Atesa la seva naturalesa militar i la condició militar dels seus membres, 
aquestes Reials Ordenances són aplicables a tots els membres de la Guàrdia Civil, 
excepte quan contradiguin el que preveu la seva legislació específica o s’hi 
oposin.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de novembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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