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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9247 Reial decret 634/2013, de 2 d’agost, pel qual s’aproven les directrius generals 

dels plans d’estudis de l’ensenyament de formació per a la incorporació a 
l’escala superior d’oficials del Cos de la Guàrdia Civil.

L’article 11 de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de règim del personal del Cos de la 
Guàrdia Civil, estableix que el personal del Cos de la Guàrdia Civil s’agrupa en escales, 
en funció de les facultats professionals assignades al conjunt de les ocupacions de cada 
una i el grau educatiu exigit per incorporar-s’hi.

El sistema d’ensenyament de la Guàrdia Civil, de conformitat amb l’article 19.1 de la 
Llei esmentada, té com a finalitat, entre d’altres, la capacitació professional específica 
dels qui s’han d’integrar en qualsevol de les escales del Cos, entre les quals està l’escala 
superior d’oficials.

L’article 20 de la Llei esmentada, a l’apartat primer, determina que l’ensenyament de 
formació proporciona la preparació necessària per a la incorporació a aquestes escales, i 
a l’apartat quart estableix que aquest ensenyament s’imparteix en acadèmies que 
pertanyin a l’estructura docent de la Direcció General de la Guàrdia Civil, encara que per 
als qui accedeixin directament a l’ensenyament per a la incorporació a l’escala superior 
d’oficials, la Llei disposa que han de cursar una primera fase a l’Acadèmia General Militar 
de l’Exèrcit de Terra.

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, en l’actualitat escales d’oficials després de l’entrada en vigor de la 
Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.

La Llei 39/2007, de 19 de novembre, introdueix una reforma important de 
l’ensenyament militar, especialment en els aspectes d’ingrés i formació, i estableix com a 
requisit per a l’accés a les noves escales d’oficials dels cossos generals, abans escales 
superiors d’oficials, l’obtenció d’un títol de grau universitari. La formació s’ha de fer en 
acadèmies militars, que imparteixen la formació militar, i en els centres universitaris de la 
defensa adscrits a universitats públiques, creats pel Reial decret 1723/2008, de 24 
d’octubre, en els quals es proporciona ensenyament corresponent a un títol de grau. El 
desplegament del nou model s’ha produït mitjançant la publicació del Reial decret 
35/2010, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés i promoció i d’ordenació 
de l’ensenyament de formació en les Forces Armades.

Amb la finalitat de continuar complint amb el manament legal que preveu l’article 20.4 
de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, després de l’aprovació de la Llei 39/2007, de 19 
de novembre, i fins que es produeixi l’actualització del règim del personal del Cos de la 
Guàrdia Civil segons estableix la disposició final setena d’aquesta darrera, la disposició 
transitòria única del Reial decret 1959/2009, de 18 de desembre, pel qual es crea el 
Centre Universitari de la Guàrdia Civil, preveu que durant la fase de dos anys que cursin a 
l’Acadèmia General Militar, els qui accedeixin directament a l’ensenyament de formació 
per a la incorporació a l’escala superior d’oficials són alumnes del Centre Universitari de 
la Defensa ubicat allà, on han de rebre l’ensenyament universitari que es determini.

Disposa també que, finalitzat aquest període, s’han d’incorporar a l’Acadèmia 
d’Oficials de la Guàrdia Civil, on han de completar la seva formació tant en l’aspecte 
militar, de cos de seguretat i tècnica necessària per l’execució correcta de les missions 
assignades a l’escala superior d’oficials, com la corresponent als estudis universitaris 
oficials conduents a l’obtenció d’un títol de grau.

Es fa necessari, per tant, determinar unes noves directrius generals de plans d’estudis 
amb l’objectiu de disposar d’uns criteris de referència pels quals es regeixin els 
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ensenyaments que han de cursar els alumnes per incorporar-se a l’escala superior 
d’oficials, de manera que es prevegi tant l’ensenyament universitari corresponent a un 
títol de grau com la militar, policial i tècnica dels futurs oficials. Tot això, d’acord amb el 
que estableix l’article 35 de la Llei 42/1999, de 25 de novembre.

Per a la redacció d’aquest Reial decret s’ha tingut en compte la distribució de 
l’ensenyament, en períodes, que preveuen la disposició transitòria única del Reial decret 
1959/2009, de 18 de desembre, i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 
estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, atès el component 
d’ensenyament universitari.

En virtut d’això, a proposta conjunta dels ministres de Defensa i de l’Interior, amb 
l’informe previ del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 d’agost de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de les directrius generals dels plans d’estudis de l’ensenyament 
de formació per a la incorporació a l’escala superior d’oficials de la Guàrdia Civil.

S’aproven les directrius generals dels plans d’estudis de l’ensenyament de formació 
per a la incorporació a l’escala superior d’oficials de la Guàrdia Civil, el text de les quals 
s’insereix a continuació.

Disposició addicional primera. Protecció de la maternitat.

Pel que fa a aquest Reial decret i respecte a la protecció de la maternitat, cal atendre’s 
al que disposa el Reial decret 293/2009, de 6 de març, pel qual s’aproven les mesures de 
protecció a la maternitat en l’àmbit de l’ensenyament a les Forces Armades.

Disposició addicional segona. Ocupacions eventuals.

Una vegada que els alumnes reuneixin les condicions exigides per passar al tercer 
curs del pla d’estudis corresponent a l’ensenyament de formació per a la incorporació a 
l’escala superior d’oficials del Cos de la Guàrdia Civil, se’ls concedeix, amb caràcter 
eventual i a efectes acadèmics, de pràctiques i retributius, l’ocupació d’alferes, i 
s’incorporen a l’Acadèmia d’Oficials de la Guàrdia Civil i el seu Centre Universitari.

Disposició addicional tercera. Aplicació de l’Estatut de l’estudiant universitari.

Els alumnes de l’ensenyament de formació per a la incorporació a l’escala superior 
d’oficials del Cos de la Guàrdia Civil que cursin estudis en centres universitaris de la 
Defensa o de la Guàrdia Civil uneixen a la seva condició d’universitaris la de militars, fet 
pel qual, en l’exercici dels drets i deures que recull l’Estatut de l’estudiant universitari, 
aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, cal atendre’s, respectivament, al 
règim jurídic que regeix per a les Forces Armades i per a la Guàrdia Civil que els sigui 
aplicable, així com, si s’escau, els corresponents convenis d’adscripció signats amb 
universitats públiques en virtut del que estableixen el Reial decret 1723/2008, de 24 
d’octubre, pel qual es crea el sistema de centres universitaris de la defensa, i el Reial 
decret 1959/2009, de 18 de desembre, pel qual es crea el Centre Universitari de la 
Guàrdia Civil.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 1563/1995, de 21 de setembre, sobre directrius 
generals dels plans d’estudis dels ensenyaments de formació per a accés a les escales 
superior i executiva del Cos de la Guàrdia Civil, pel que fa a l’ensenyament de formació 
per a la incorporació a l’escala superior d’oficials.
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2. Així mateix, queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

1. S’autoritza els ministres de Defensa i de l’Interior a dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i 
l’execució d’aquest Reial decret.

2. En el termini màxim d’un any, comptat des de la data de publicació d’aquest Reial 
decret, els ministres de Defensa i de l’Interior, conjuntament, han d’aprovar els plans 
d’estudis objecte de les directrius que s’aproven.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 d’agost de 2013.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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DIRECTRIUS GENERALS DELS PLANS D’ESTUDIS DE L’ENSENYAMENT DE 
FORMACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ A L’ESCALA SUPERIOR D’OFICIALS DEL 

COS DE LA GUÀRDIA CIVIL

Primera. Objecte i normativa aplicable.

1. S’estableixen les directrius generals dels plans d’estudis de l’ensenyament de 
formació per a la incorporació a l’escala superior d’oficials del Cos de la Guàrdia Civil.

2. Segons el que disposen l’article 20.4 de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de 
règim del personal del Cos de la Guàrdia Civil, i la disposició transitòria única del Reial 
decret 1959/2009, de 18 de desembre, pel qual es crea el Centre Universitari de la 
Guàrdia Civil, durant els períodes que romanguin a l’Acadèmia General Militar, als 
alumnes de la Guàrdia Civil els és aplicable l’Ordre DEF/1158/2010, de 3 de maig, sobre 
directrius generals dels plans d’estudis de la formació militar general, específica i tècnica 
per a l’accés a les diferents escales d’oficials de les Forces Armades, i l’Ordre ministerial 
49/2010, de 30 de juliol, per la qual s’estableixen les normes d’avaluació i de progrés i 
permanència en els centres docents militars de formació per a la incorporació a les 
escales d’oficials de les Forces Armades.

3. Per participar en els processos de selecció per cursar els ensenyaments de 
formació per a la incorporació a l’escala superior d’oficials de la Guàrdia Civil, els aspirants 
han d’haver superat la prova d’accés a la universitat que preveu l’article 38.1 de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Segona. Principis rectors de l’ensenyament de formació.

L’ensenyament de formació per a la incorporació a l’escala superior d’oficials es regeix 
pels principis següents:

a) Conformar un ensenyament orientat a l’aprenentatge de l’alumne i basat en un 
procés continu de tutela i seguiment, amb la finalitat d’assolir els objectius proposats.

b) Garantir una formació sustentada tant en la transmissió de valors i principis com 
de coneixements i destreses, de manera que afavoreixi un lideratge basat en el prestigi 
adquirit amb l’exemple, la preparació i la decisió per resoldre problemes.

c) Oferir una formació fonamentada en el respecte als drets i les llibertats 
fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, en la protecció del 
medi ambient, en la no-discriminació de les persones per raó de raça o religió i en el 
respecte a la justícia.

d) Generar una disposició motivadora de futurs aprenentatges i capaç d’adaptar-se 
als canvis que s’experimentin tant en l’àmbit social com en el professional.

e) Aconseguir una formació ajustada als fins perseguits, mitjançant un procés 
continu de validació de la qualitat del sistema d’ensenyament.

f) Considerar la funció docent com un factor essencial de la qualitat del sistema 
d’ensenyament de la Guàrdia Civil, reconeixent la labor que fa el professorat i donant 
suport a la seva tasca.

Tercera. Finalitat dels plans d’estudis.

Els plans d’estudis tenen com a finalitat:

a) Proporcionar a l’alumne la capacitació professional necessària per a l’execució de 
les comeses i l’exercici de les facultats que li són encomanades quan s’incorpora a la 
seva escala.

b) Integrar els ensenyaments teòrics i pràctics de caràcter professional amb la 
formació humana necessària per a l’exercici de les funcions assignades al Cos de la 
Guàrdia Civil, i d’acord amb els principis bàsics d’actuació que conté la Llei orgànica 
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
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c) Donar compliment al que estableix la disposició transitòria única del Reial decret 
1959/2009, de 18 de desembre, pel qual es crea el Centre Universitari de la Guàrdia Civil.

Quarta. Criteris als quals s’han d’ajustar els plans d’estudis.

Els plans d’estudis objecte d’aquesta disposició s’han d’elaborar d’acord amb els 
criteris següents:

a) Garantir la completa formació humana i el ple desenvolupament de la personalitat.
b) Fomentar els principis bàsics i valors constitucionals, tenint en compte la pluralitat 

cultural d’Espanya.
c) Promoure els principis bàsics d’actuació dels membres de les forces i cossos de 

seguretat i les virtuts que contenen la Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre, reguladora 
dels drets i deures dels membres de la Guàrdia Civil, les reials ordenances per a les 
Forces Armades, aprovades pel Reial decret 96/2009, de 6 de febrer, en el que sigui 
aplicable a la Guàrdia Civil, i les normes pròpies del Cos.

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

e) Integrar l’ensenyament militar, la de força i cos de seguretat i la corresponent a un 
títol de grau del sistema educatiu general, i ponderar-les segons les necessitats 
professionals.

f) Combinar, en la mesura adequada, els ensenyaments teòrics i pràctics.

Cinquena. Definicions.

En l’àmbit d’aquestes directrius s’entén per:

a) Coneixement: informació assimilada en el procés d’aprenentatge.
b) Mòdul: conjunt de continguts temàtics relatius a un àmbit d’actuació determinat. 

Agrupa un conjunt de matèries i assignatures.
c) Matèries i assignatures: les matèries són un conjunt d’àrees del coneixement 

caracteritzades per l’homogeneïtat del seu objecte, amb un objectiu comú i criteris 
d’avaluació explícits, que es configuren en una assignatura o en diverses. Les 
assignatures són una selecció d’unitats d’ensenyament-aprenentatge en què es distribueix 
una matèria. Dins de l’estructura de les assignatures s’han de distingir, almenys, activitats 
formatives de tipus teòric, pràctic, seminaris, conferències i altres activitats de caràcter 
individual o col·lectiu, així com el treball personal i les proves d’avaluació.

Sisena. Unitat de mesura.

1. En els plans d’estudis de l’ensenyament de formació per a la incorporació a 
l’escala superior d’oficials s’utilitza com a unitat de mesura el crèdit europeu (ECTS). El 
nombre d’hores per cada crèdit europeu és de 25.

2. La instrucció i l’ensinistrament es computa en dies i setmanes o, si s’escau, en 
hores, d’acord amb el següent:

a) En dies i setmanes, quan s’imparteixi amb caràcter exclusiu, entenent aquest 
com el període de temps en què aquesta activitat és única i prioritària en l’ensenyament 
de formació. Als efectes de còmput, un dia d’instrucció i ensinistrament és equivalent a sis 
hores de la càrrega horària setmanal.

b) En hores, en els casos en què la instrucció i l’ensinistrament s’imparteixi de 
manera discontínua en diferents dies; en aquest cas, sis hores es consideren equivalents 
a un dia.

En cap dels dos casos a què fan referència els apartats a) i b) anteriors es computa 
dins de la càrrega lectiva, expressada en hores, dels plans d’estudi de la formació militar 
o de força i cos de seguretat.
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Setena. Durada.

Els plans d’estudis de l’ensenyament de formació per incorporar-se a l’escala superior 
d’oficials de la Guàrdia Civil tenen la durada següent:

a) Ingrés per accés directe: 5 (cinc) cursos acadèmics. Els cursos 1r i 2n 
s’imparteixen a l’Acadèmia General Militar de l’Exèrcit de Terra i al Centre Universitari de 
la Defensa ubicat allà; i els cursos 3r, 4t i 5è, a l’Acadèmia d’Oficials de la Guàrdia Civil i 
al seu Centre Universitari.

b) Ingrés per promoció interna: màxim de 2 (dos) cursos acadèmics, que 
s’imparteixen a l’Acadèmia d’Oficials de la Guàrdia Civil i al seu Centre Universitari.

Vuitena. Crèdits.

1. El nombre màxim de crèdits necessaris per a la incorporació a l’escala superior 
d’oficials de la Guàrdia Civil, per accés directe, és de 385 ECTS, dels quals 240 
corresponen al grau universitari d’enginyeria de la seguretat.

2. Per a l’accés per promoció interna, el nombre màxim de crèdits és de 160 ECTS.

Novena. Distribució de la càrrega de treball.

La càrrega de treball que representa l’execució dels plans d’estudis es distribueix 
d’acord amb els criteris següents:

a) La durada màxima dels cursos acadèmics és de 43 setmanes, inclosos els 
períodes lectius, els destinats a l’avaluació, així com els dedicats a instrucció i 
ensinistrament.

b) El nombre de setmanes destinades a instrucció i ensinistrament és d’un màxim 
de 30 en el global del pla d’estudis, i es pot elevar a 32, sempre que les addicionals 
s’incloguin en el primer curs.

c) El nombre total d’ECTS per curs acadèmic no ha de superar els 80, ni els 2,2 
setmanals.

Desena. Configuració modular.

Els plans d’estudis es configuren d’acord amb els mòduls i la seva assignació en 
crèdits corresponent que s’estableixen en el quadre següent:

ECTS 
mínims

ECTS 
màxims

Formació militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 40
Formació de grau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 120
Formació de grau i de força i cos de seguretat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 140
Formació de força i cos de seguretat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 120

Onzena. Definició dels mòduls.

Es defineixen els mòduls següents:

a) Formació militar: proporciona els coneixements relatius a l’organització de la 
defensa nacional, a les Forces Armades espanyoles en general, a les organitzacions 
internacionals militars a les quals pertany Espanya, així com els imprescindibles que 
permetin prestar els serveis i les guàrdies que garanteixin el funcionament i la seguretat 
de les unitats, centres i organismes. S’imparteix a l’Acadèmia General Militar durant els 
dos primers anys en què s’estructura el pla d’estudis.

b) Formació de grau: proporciona els continguts bàsics en què es fonamenta el grau 
d’enginyeria de la seguretat, sobre la base que suposen un conjunt coherent de 
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coneixements que permetin l’adquisició posterior d’uns altres d’una complexitat 
tecnològica i científica més gran.

c) Formació de grau i de força i cos de seguretat: proporciona l’adquisició d’uns 
coneixements tecnològics profunds, especialment en mitjans i sistemes tècnics, perquè el 
futur oficial de la Guàrdia Civil disposi d’unes competències excel·lents que li permetin 
l’exercici correcte de la professió en els camps de la prevenció d’il·lícits, protecció de 
persones i béns i investigació de successos.

d) Formació de força i cos de seguretat: proporciona la formació específica sobre 
procediments d’investigació, de protecció i d’actuació utilitzats en el Cos, així com el 
coneixement d’altres institucions de característiques similars amb els quals el futur oficial 
ha d’executar les comeses pròpies del seu cos. En aquest mòdul s’inclouen les matèries 
de llengua anglesa, instrucció i ensinistrament, i formació física i ordre tancat que 
s’imparteixin a l’Acadèmia d’Oficials de la Guàrdia Civil i al seu Centre Universitari adscrit.

El nivell d’anglès que han d’assolir els alumnes de l’ensenyament de formació per 
incorporar-se a l’Escala Superior d’Oficials de la Guàrdia Civil és similar al B2 del Consell 
d’Europa segons es defineix en el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

La matèria d’instrucció i ensinistrament proporciona l’adquisició de la pràctica i 
habilitats professionals. Aquesta matèria engloba els exercicis i les pràctiques en unitats o 
en altres institucions nacionals o estrangeres.

Dotzena. Assignació de crèdits a les matèries.

1. El nombre mínim de crèdits associat a una matèria és de tres, excepte per a les 
que componguin el mòdul de formació militar i el mòdul de formació de força i cos de 
seguretat, que pot ser inferior a la xifra esmentada.

2. La distribució interna que s’atorgui al treball presencial de l’alumne en cada 
assignatura no pot ser superior al 50% del total de crèdits assignats a aquesta, excepte 
per a les que componguin les matèries de formació física i ordre tancat, en què el treball 
presencial en pot assolir la totalitat.

Tretzena. Disseny i contingut dels plans d’estudis.

1. Els plans d’estudis han de contenir el següent:

a) Perfils professionals a assolir en funció dels camps d’activitat en què el guàrdia 
civil ha d’executar, en la primera feina, les comeses pròpies de la seva escala.

b) Planificació temporal del pla d’estudis.
c) Reconeixement de crèdits considerant la procedència militar de l’alumne.

2. Els programes que desenvolupin els diferents plans d’estudis han de determinar 
les matèries o assignatures susceptibles de ser impartides parcialment o totalment 
mitjançant ensenyament a distància a les alumnes en situació d’embaràs, part o postpart 
que no puguin assistir-hi de manera presencial.

3. Els programes d’estudis amb la finalitat de promoure la formació en l’idioma 
anglès, independentment del seu ensenyament a través dels crèdits assignats a aquest 
en els tres últims cursos, poden incorporar el seu aprenentatge mitjançant la impartició en 
aquest idioma de la totalitat d’alguna de les assignatures o part d’aquestes.

Catorzena. Efectes de la superació dels plans d’estudis.

1. La superació dels plans d’estudis de l’ensenyament de formació per accedir a 
l’escala superior d’oficials i l’adjudicació d’una de les places de la provisió anual origina 
els efectes següents:

a) L’adquisició de la condició de guàrdia civil, i per tant la de militar de carrera de la 
Guàrdia Civil, si no la tenia prèviament.
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b) L’atribució de l’ocupació de tinent i la incorporació a l’escala superior d’oficials de 
la Guàrdia Civil.

c) Per als qui van ingressar segons la modalitat d’accés directe, el títol de grau 
universitari corresponent als ensenyaments rebuts.

2. La qualificació obtinguda en finalitzar l’ensenyament de formació per a la 
incorporació a l’escala superior d’oficials determina l’ordre d’escalafó, que només es pot 
alterar per aplicació de la normativa vigent.

Quinzena. Modificació del pla d’estudis.

1. La modificació dels plans d’estudis establerts prèviament d’acord amb aquestes 
directrius generals, que en tot cas s’hi han d’ajustar, queda sotmesa, amb caràcter 
general, a les condicions següents:

a) Els plans d’estudis han de tenir una vigència temporal mínima equivalent al 
nombre d’anys acadèmics de què constin.

b) El pla d’estudis modificat totalment o parcialment s’ha d’extingir temporalment 
curs per curs.

2. No obstant el que disposa l’apartat 1, quan els avenços tecnològics, didàctics o 
d’una altra índole aconsellin la variació dels plans d’estudis, els ministres de Defensa i de 
l’Interior han d’establir sistemes de reconeixement de crèdits de les matèries o 
assignatures entre el nou pla que s’aprovi i l’anterior.

Setzena. Garantia de qualitat.

El sistema d’ensenyament de formació de l’escala superior d’oficials està subjecte a 
un procés cíclic de validació amb la finalitat de detectar les seves disfuncions i, d’aquesta 
manera, adoptar les mesures correctores que garanteixin un ensenyament de qualitat que 
asseguri la consecució de les competències necessàries per a l’exercici professional 
posterior.
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