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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17041 Reial decret 1438/2010, de 5 de novembre, sobre missions de caràcter militar 

que es poden encomanar a la Guàrdia Civil.

L’article 23 de la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la defensa nacional, 
estableix que la Guàrdia Civil és un institut armat de naturalesa militar, dependent del 
ministre de l’Interior en l’exercici de les funcions que li atribueix la Llei orgànica 2/1986, de 
13 de març, de forces i cossos de seguretat, i del ministre de Defensa en el compliment de 
les missions de caràcter militar que se li encarreguin.

Les funcions i comeses que corresponen a la Guàrdia Civil com a cos de seguretat de 
l’Estat, en l’exercici de les quals centra la seva actuació i per a les quals està especialment 
organitzada, equipada i instruïda, van ser objecte de regulació en la ja esmentada Llei 
orgànica 2/1986, de 13 de març.

Respecte a les missions de caràcter militar esmentades, l’article 24 de la Llei orgànica 
5/2005, de 17 de novembre, preceptua que el Govern ha de procedir a regular-les mitjançant 
un Reial decret, i assenyala a més l’obligació d’aplicar les condicions i el règim de consulta 
que preveu l’esmentada norma legal a les que es realitzin a l’exterior.

Es fa necessari, en compliment del manament legal enunciat, que es reitera en la 
disposició final tercera de la Llei orgànica 12/2007, de 22 d’octubre, del règim disciplinari 
de la Guàrdia Civil, determinar les missions de caràcter militar que, d’acord amb la seva 
naturalesa militar i atenent les seves capacitats, es poden encarregar a la Guàrdia Civil, 
per ser executades en espais de sobirania nacional o a l’exterior.

La determinació de les missions de caràcter militar i la conseqüent dependència del 
ministre de Defensa dels membres de la Guàrdia Civil que les portin a terme han d’observar 
la deguda concordança amb les referències específiques que sobre aquestes contenen 
tant l’esmentada Llei orgànica 12/2007, com la Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre, 
reguladora dels drets i deures dels membres de la Guàrdia Civil.

Finalment, s’ha d’indicar que aquest Reial decret no pretén regular les activitats de 
col·laboració de la Guàrdia Civil amb el Ministeri de Defensa i els organismes que l’integren, 
i que es realitzen habitualment en el marc de les funcions que se li encarreguen en 
l’esmentada Llei orgànica 2/1986, de 13 de març.

En virtut d’això, a proposta 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,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular les missions de caràcter militar que es poden 
encarregar a la Guàrdia Civil.

Article 2. Concepte.

Són missions de caràcter militar que es poden encarregar a la Guàrdia Civil les que 
aquest cos, per la seva naturalesa militar i preparació policial, és capaç de portar a terme 
mitjançant la integració de membres de la Guàrdia Civil o d’unitats del cos en estructures 
militars de les Forces Armades espanyoles, i, excepcionalment, en les d’una organització 
internacional.
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Article 3. Missions.

Les missions de caràcter militar que es poden encarregar a la Guàrdia Civil són les 
següents:

a) Participar en el planejament, la preparació i l’execució d’operacions militars 
realitzades per les Forces Armades espanyoles o multinacionals, mitjançant l’acompliment 
de les funcions següents:

1r Policia militar, incloses les especialitats policials necessàries.
2n Vigilància i defensa militars.
3r Aquelles altres actuacions que se li atribueixin en el marc de les operacions militars 

exercides per forces armades espanyoles o multinacionals.

b) Participar, de forma integrada, en activitats realitzades per unitats, centres i 
organismes militars dependents del ministre de Defensa, així com pels òrgans judicials 
militars i fiscals juridicomilitars, mitjançant l’acompliment de les funcions següents:

1r Policia judicial en l’àmbit de la jurisdicció militar.
2n Enllaç, suport i coordinació.
3r Intel·ligència, contraintel·ligència i seguretat.
4t Ensenyament militar.

c) Participar en les activitats de naturalesa anàloga que determini el Consell de 
Ministres, a proposta del ministre de Defensa.

Article 4. Competència i requisits per encomanar missions de caràcter militar a la Guàrdia 
Civil.

1. Les missions esmentades a l’article anterior són encomanades a la Guàrdia Civil 
pel ministre de Defensa, prèvia consulta amb el ministre de l’Interior.

2. La generació del contingent de la Guàrdia Civil necessari per al compliment de les 
missions de caràcter militar que se li encarreguin ha de ser acordat conjuntament pels 
ministeris de Defensa i Interior.

3. Per encarregar les missions que s’hagin de portar a terme a l’exterior, s’han de 
complir les condicions que estableix l’article 19 de la Llei orgànica 5/2005, de 17 de 
novembre, de la defensa nacional, així com el règim de consultes que preveu l’article 17 
del text legal esmentat.

4. En el compliment de les missions de caràcter militar encomanades, la Guàrdia 
Civil depèn del ministre de Defensa. Quan les missions tinguin caràcter operatiu, la 
dependència s’ha de fer efectiva a través del cap d’Estat Major de defensa i s’ha de regir 
per les normes reguladores de l’estructura operativa de les Forces Armades.

Article 5. Condicions generals d’execució de les missions.

1. L’acompliment de les missions de caràcter militar per part del personal de la 
Guàrdia Civil no suposa la pèrdua de la dependència orgànica respecte de la seva Direcció 
General.

2. En el compliment de les missions, els guàrdies civils tenen la consideració de força 
armada, sense perjudici de la seva condició d’agents de l’autoritat, i queden sotmesos al 
que disposen les normes penals, disciplinàries, i de drets i deures de les Forces 
Armades.

3. Quan les missions de caràcter militar encomanades suposin la participació en 
operacions i exercicis, les unitats i els membres de la Guàrdia Civil també queden subjectes 
a l’estatut de la força de la qual formin part.

4. El compliment de les missions a què es refereix aquest Reial decret s’ha de portar 
a terme amb l’armament, material i equip de dotació propis del Cos de la Guàrdia Civil, 
excepte si no disposa de mitjans suficients o si raons operatives recomanen una altra 
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solució, cas en què ha de ser proporcionat pel Ministeri de Defensa o adquirit 
específicament.

Disposició addicional única. Missions en temps de conflicte bèl·lic o durant l’estat de 
setge.

1. En temps de conflicte bèl·lic o durant l’estat de setge, les missions que puguin 
correspondre al Cos de la Guàrdia Civil han de ser ordenades pel ministre de Defensa en 
els termes que determini el president del Govern, d’acord amb l’article 33 de la Llei orgànica 
4/1981, d’1 de juny, que regula els estats d’alarma, excepció i setge, i amb l’article 25 de 
la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la defensa nacional.

2. Així mateix, en aquests supòsits les actuacions de la Guàrdia Civil han de ser 
coordinades pel Consell de Defensa Nacional en els termes que preveu l’article 25 de la 
Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre.

Disposició transitòria única. Adequació de les missions actuals.

Les missions que, al moment d’entrar en vigor aquest Reial decret, estiguin a càrrec de 
la Guàrdia Civil, es consideren missions de caràcter militar si reuneixen les característiques 
del concepte que expressa l’article 2 i es poden identificar amb alguna de les determinades 
a l’article 3.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

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

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.4a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre defensa i forces 
armades.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el vicepresident primer i ministre de l’Interior i la ministra de Defensa per 
proposar conjuntament o dictar de forma individual, en l’àmbit de les seves competències, 
les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de novembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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