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8. Amb caràcter previ a l’execució de l’orde 
d’intercepció legal, els subjectes obligats hauran de 
facilitar a l’agent facultat informació sobre els servi-
cis i característiques del sistema de telecomunicació 
que utilitzen els subjectes objecte de la mesura de la 
intercepció i, si consten en el seu poder, els corres-
ponents noms dels abonats amb els seus números 
de document nacional d’identitat, targeta de resi-
dència o passaport, en el cas de persones físiques, o 
denominació i codi d’identificació fiscal en el cas de 
persones jurídiques.

9. Els subjectes obligats hauran de tindre en tot 
moment preparades una o més interfícies a través 
de les quals les comunicacions electròniques inter-
ceptades i la informació relativa a la intercepció es 
transmetran als centres de recepció de les intercep-
cions. Les característiques d’estes interfícies i el for-
mat per a la transmissió de les comunicacions inter-
ceptades a estos centres estaran subjectes a les 
especificacions tècniques que establisca reglamen-
tàriament el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

10. En cas que els subjectes obligats apliquen a 
les comunicacions objecte d’intercepció legal algun 
procediment de compressió, xifrat, digitalització o 
qualsevol altre tipus de codificació, hauran 
d’entregar aquelles desproveïdes dels efectes 
d’estos procediments, sempre que siguen reversi-
bles.

Les comunicacions interceptades han de proveir-
se al centre de recepció de les intercepcions amb 
una qualitat no inferior a la que obté el destinatari de 
la comunicació.»

Dos. L’últim paràgraf de l’apartat 5 de l’article 38 
passa a tindre la redacció següent:

 «El que establixen les lletres a) i d) de l’apartat 3 
d’este article s’entén sense perjuí de les obligacions 
establides en la Llei de Conservació de Dades Relati-
ves a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes 
Públiques de Comunicacions.»

Tres. En l’article 53, es modifiquen els paràgrafs o) i 
z), que queden redactats de la manera següent:

«o) L’incompliment deliberat, per part dels ope-
radors, de les obligacions en matèria d’intercepció 
legal de comunicacions imposades en desplega-
ment de l’article 33 d’esta llei i l’incompliment deli-
berat de les obligacions de conservació de les dades 
establides en la Llei de Conservació de Dades relati-
ves a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes 
Públiques de Comunicacions.»

«z) La vulneració greu o reiterada dels drets 
previstos en l’article 38.3, excepte el previst pel 
paràgraf h), la infracció del qual es regirà pel règim 
sancionador previst en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, 
de Servicis de la Societat de la Informació i de 
Comerç Electrònic, i l’incompliment greu o reiterat 
de les obligacions de protecció i seguretat de les 
dades emmagatzemades establides en l’article 8 de 
la Llei de Conservació de Dades relatives a les 
Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públi-
ques de Comunicacions.»

Quatre. En l’article 54 es modifiquen els paràgrafs ñ) 
i r), que queden redactats de la manera següent:

«ñ) L’incompliment, per part dels operadors, de 
les obligacions en matèria d’intercepció legal de 
comunicacions imposades en desplegament de 
l’article 33 de la present llei i l’incompliment de les 
obligacions de conservació de les dades establides 
en la Llei de Conservació de Dades relatives a les 
Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públi-

ques de Comunicacions, llevat que hagen de consi-
derar-se com a infracció molt greu, d’acord amb el 
que disposa l’article anterior.»

«r) La vulneració dels drets previstos en l’article 
38.3, excepte el previst pel paràgraf h), la infracció 
del qual es regirà pel règim sancionador previst en 
la Llei 34/2002, d’11 de juliol, i l’incompliment de les 
obligacions de protecció i seguretat de les dades 
establides en l’article 8 de la Llei de Conservació de 
Dades relatives a les Comunicacions Electròniques i 
a les Xarxes Públiques de Comunicacions, llevat que 
hagen de considerar-se com a infracció molt greu.»

Disposició final segona. Competència estatal.

Esta llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.29a. de la Constitució, que atribuïx a l’Estat la com-
petència exclusiva en matèria de seguretat pública, i de 
l’article 149.1.21a., que conferix a l’Estat competència 
exclusiva en matèria de telecomunicacions.

Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.

S’habilita el Govern a dictar totes les disposicions que 
siguen necessàries per al desplegament i l’execució del 
que preveu esta llei.

Disposició final quarta. Format d’entrega de les dades.

1. La cessió als agents facultats de les dades la con-
servació de les quals siga obligatòria, s’efectuarà en for-
mat electrònic, en la forma que es determine per orde 
conjunta dels ministres d’Interior, de Defensa i d’Economia 
i Hisenda, que s’aprovarà en el termini de tres mesos des 
de l’entrada en vigor d’esta llei.

2. Els subjectes obligats a qui es referix l’article 2 
d’esta llei tindran un termini de sis mesos des de la seua 
entrada en vigor per a configurar, al seu càrrec, els seus 
equips i estar tècnicament en disposició de complir les 
obligacions de conservació i cessió de dades.

Disposició final quinta. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor al cap de vint dies de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 18 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 18391 LLEI ORGÀNICA 11/2007, de 22 d’octubre, regu-
ladora dels drets i deures dels membres de la 
Guàrdia Civil. («BOE» 254, de 23-10-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

orgànica següent i jo la sancione.
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PREÀMBUL

I

L’evolució i adaptació de la Guàrdia Civil a la realitat 
social i a les necessitats que el servici als ciutadans, pro-
gressivament, ha demanat, ha sigut una constant al llarg 
de la dilatada història del Cos. Una fita essencial la va 
constituir l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978, 
que va incloure una sèrie de previsions en relació amb els 
Cossos i les Forces de Seguretat que, per al cas de la 
Guàrdia Civil, adquirixen més singularitat per la seua con-
dició d’institut armat de naturalesa militar.

En concret, l’article 104, en el seu apartat segon, va 
recollir una reserva per la qual hauria de ser, per mitjà 
d’una llei orgànica, com es regularà el futur estatut de les 
Forces i els Cossos de Seguretat. El dit mandat, complit a 
través de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces 
i Cossos de Seguretat, ha servit com a marc a partir del 
qual s’ha anat configurant el cos normatiu regulador apli-
cable als membres de la Guàrdia Civil.

Entre eixe compendi de normes destaquen ja siguen les 
específicament aprovades per a l’Institut Armat –com ara la 
Llei 42/1999, de 25 de novembre, de Règim del Personal del 
Cos de la Guàrdia Civil, i la Llei Orgànica 11/1991, de 17 de 
juny, del Règim Disciplinari de la Guàrdia Civil–, o aquelles 
altres que són aplicables per la naturalesa militar del Cos.

II

En esta llei s’aborda la regulació de l’exercici dels 
drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts i 
garantits per a tots els ciutadans, que donen compliment 
conjunt a les previsions constitucionals que els reco-
neixen i garantixen, al mateix temps que determinen que 
per a diferents grups o sectors dels servidors públics es 
puguen establir limitacions o condicions en el seu exer-
cici. Condicions que estan justificades per les responsabi-
litats que se’ls assignen i que, en tot cas, estan definides i 
proporcionades a la naturalesa i a la transcendència que 
el manteniment de la seguretat pública exigix dels res-
ponsables de la seua garantia.

Es reconeix, al mateix temps, l’existència de vies de 
participació i expressió per als membres de la Guàrdia 
Civil per mitjà del reconeixement d’associacions profes-
sionals i la creació d’un òrgan de participació d’estes.

Tres són, doncs, els grans objectius que inspiren esta 
Llei:

En primer lloc, i al fil del que s’ha exposat, dotar la 
Guàrdia Civil d’un autèntic estatut regulador, propi i com-
plet, en el qual s’emmarquen els drets i els deures dels 
seus integrants, d’esta manera se supera el tractament 
excessivament parc previst en la Llei Orgànica 2/1986, de 
13 de març.

En segon lloc, que eixa regulació responga a la realitat 
social del Cos i a allò que la societat exigix dels seus 
membres. Els accentuats processos de modernització, 
que han tingut lloc en la societat espanyola des de 
l’aprovació de la Constitució de 1978 i la instauració de la 
democràcia, no han deixat de produir efectes en un 
col·lectiu tan arrelat i entrellaçat amb la mateixa societat 
com és la Guàrdia Civil. Per això, és necessari compassar 
els valors i les pautes propis d’un institut armat de natura-
lesa militar amb el desenrotllament diari d’unes funcions 
bàsicament policials lligades a la problemàtica d’una 
societat dinàmica, innovadora i zelosa dels seus drets 
democràtics com és l’Espanya del segle XXI.

I, finalment, i amb una especificitat major, l’Estatut 
recull, per primera vegada, el dret d’associació professio-
nal dels guàrdies civils, i ha determinat l’extensió, forma 
d’exercici i configuració de les associacions professio-
nals. La dita regulació de l’associacionisme professional 
troba un complement destacat en el Consell de la Guàrdia 

Civil, que es crea com a òrgan de participació dels guàr-
dies civils, per mitjà de representants dels seus membres, 
siguen afiliats a una associació professional o no.

III

El títol I, dedicat a les disposicions de caràcter general, 
en el seu únic article delimita l’objecte i l’àmbit d’aplicació 
de la Llei, que consistix a determinar l’específica regulació 
dels drets i les llibertats constitucionals, així com els drets 
professionals dels membres de la Guàrdia Civil.

El desenrotllament de les especialitats en l’exercici 
dels drets fonamentals i les llibertats públiques, que 
corresponen als guàrdies civils, s’ha realitzat en el títol II 
partint de la premissa que, llevat de les excepcions i pun-
tualitzacions que expressament continga la Llei, el dit 
catàleg és coincident amb el de la resta de ciutadans.

En primer lloc, destaca el tractament que s’efectua 
sobre la intangibilitat de la igualtat en el règim intern i 
funcionament del Cos, així com el mandat a les autoritats 
per a garantir la igualtat professional entre els hòmens i 
les dones que integren el Cos de la Guàrdia Civil.

En el cas del dret de llibertat de residència i circulació, 
la Llei conté determinades previsions que emparen les 
limitacions que puguen aplicar-se als dits drets, en virtut 
del compliment dels servicis que corresponen als guàr-
dies civils.

Així mateix, esta Llei ha posat especial èmfasi a 
reforçar els mecanismes per a garantir la igualtat real i 
efectiva entre els hòmens i les dones de la Guàrdia Civil, 
d’esta manera s’eviten discriminacions personals o pro-
fessionals.

I, especialment, destaca el reconeixement als guàr-
dies civils del dret fonamental d’associació en un doble 
vessant: el genèric, que podran exercir d’acord amb el 
que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Regu-
ladora del Dret d’Associació; i l’específicament professio-
nal, el tractament detallat del qual s’efectua posterior-
ment.

El catàleg de drets troba la seua correlativa enunciació 
dels deures dels membres de la Guàrdia Civil. D’esta 
manera, el títol III s’inicia amb el deure d’acatament a la 
Constitució i l’ordenament jurídic, incloent-hi les obligacions 
pròpies dels guàrdies civils en aspectes tan rellevants com 
el respecte a la jerarquia i la subordinació, que l’ús de la 
força en l’exercici de les seues funcions siga sempre legítim, 
així com el relatiu a les obligacions professionals de residèn-
cia, incompatibilitats i sotmetiment a reconeixements psico-
físics per a determinar la seua aptitud per al servici.

Després d’incloure en el títol IV aquells que es confi-
guren, simultàniament, com a drets-deures (defensa 
d’Espanya o ús d’uniforme), la Llei recull, en el seu títol V, 
el catàleg dels drets professionals dels membres de la 
Guàrdia Civil, i determina el marc a què haurà d’ajustar-
se, posteriorment, la normativa de desplegament que 
s’aprove en relació amb aspectes tan rellevants per a la 
vida dels guàrdies civils com ara la jornada, l’horari, la 
prevenció de riscos laborals, la presentació de queixes o 
el seu règim retributiu.

Extraordinàriament important, i objecte del títol VI, és 
la regulació, absolutament nova, del dret d’associació 
professional dels guàrdies civils, la qual cosa constituïa 
una realitat fàctica, emparada inclús pel Tribunal Constitu-
cional, però desconeguda formalment per l’ordenament 
jurídic.

El règim jurídic pel qual es regularà l’associacionisme 
professional en la Guàrdia Civil serà el que recull la 
mateixa llei –que compartix alguns trets amb els d’altres 
col·lectius, estos sí que estan previstos en la Constitució, 
com els jutges, magistrats i fiscals–, i permetrà la creació 
d’associacions professionals integrades, exclusivament, 
per membres de la Guàrdia Civil per a la promoció dels 
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interessos professionals dels seus associats, sense que, 
en cap cas, les seues actuacions puguen emparar o enco-
brir activitats que els estan expressament vedades, com 
les de naturalesa sindical, la negociació col·lectiva, la 
vaga o l’adopció de mesures de conflicte col·lectiu.

A partir d’estes premisses, es preveuen aspectes 
essencials per a configurar les associacions professio-
nals, com ara el caràcter no lucratiu, la possibilitat 
d’obtindre subvencions públiques, els mitjans que es 
posen a la seua disposició, així com les condicions perquè 
les associacions puguen celebrar reunions en centres ofi-
cials de la Guàrdia Civil.

Els requisits establits per a la constitució de les asso-
ciacions professionals són escassament limitadors i sem-
blants als exigits, amb caràcter general, per a la resta 
d’associacions, havent de ser presentats els estatuts en el 
Registre Específic que, amb este fi, hi haurà en el Ministeri 
de l’Interior.

La Llei, finalment, crea i regula en el títol VII el Consell 
de la Guàrdia Civil, un nou òrgan col·legiat en el qual par-
ticiparan representants dels membres de la Guàrdia Civil 
i de l’Administració, a fi de millorar tant les condicions 
professionals dels guàrdies civils com el funcionament de 
la mateixa Institució.

D’esta manera, els guàrdies civils elegiran els repre-
sentants en el Consell de les respectives escales per mitjà 
d’un procediment electoral, al qual podran concórrer les 
mateixes associacions, així com les agrupacions d’electors 
no associats que es puguen constituir amb este fi.

TÍTOL I

Disposició general

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. La present llei orgànica regula els drets que corres-
ponen i els deures que són exigibles als membres de la 
Guàrdia Civil en desplegament del règim dels drets i les 
llibertats públiques establits per la Constitució, i dels prin-
cipis de l’Estat social i democràtic de Dret, amb les parti-
cularitats derivades del caràcter d’institut armat de natu-
ralesa militar.

2. Els alumnes dels centres docents de la Guàrdia 
Civil estan igualment subjectes al que preveu esta llei 
orgànica.

3. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació els mem-
bres de la Guàrdia Civil que es troben en situacions admi-
nistratives en què deixen d’estar subjectes al règim gene-
ral de drets i obligacions del personal de la Guàrdia Civil, 
d’acord amb la normativa reguladora del règim del dit 
personal.

TÍTOL II

De l’exercici de drets fonamentals 
i llibertats públiques

Article 2. Titularitat.

Els guàrdies civils són titulars dels drets fonamentals 
i de les llibertats públiques reconeguts en la Constitució, 
sense altres límits en l’exercici que els establits en esta, 
en les disposicions que la despleguen i en la present llei 
orgànica.

Article 3. Igualtat.

1. En el règim intern i funcionament de la Guàrdia 
Civil no podrà establir-se ni practicar-se cap discriminació 

per raó de naixement, raça, sexe o orientació sexual, reli-
gió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.

2. Les autoritats competents promouran les mesures 
necessàries per a garantir que en l’àmbit de la Guàrdia 
Civil la igualtat entre l’home i la dona siga real i efectiva, 
impedint qualsevol situació de discriminació professio-
nal, especialment en la prestació del servici, en el sistema 
d’ingrés, formació, situacions administratives, ascens i 
accés de la dona a tots els nivells de comandament i orga-
nització de l’Institut.

Article 4. Llibertat personal.

Els membres de la Guàrdia Civil només podran ser 
privats de llibertat en els casos previstos per les lleis i en 
la manera en què estes disposen.

Article 5. Dret a la intimitat i a la vida privada.

1. Els membres de la Guàrdia Civil tenen garantits 
els drets a la intimitat, a la inviolabilitat del domicili i al 
secret de les comunicacions, en els termes establits en la 
Constitució i en la resta de l’ordenament jurídic.

A este efecte, el pavelló que tinga assignat el guàrdia 
civil en la unitat es considerarà domicili habitual.

2. El cap de la unitat, centre o òrgan on el guàrdia civil 
preste els servicis podrà autoritzar, de manera expressa-
ment motivada, el registre personal o dels efectes i les 
pertinences que estiguen en  estos, quan ho exigisca la 
investigació d’un fet delictiu. El registre es realitzarà amb 
l’assistència de l’interessat i en presència, almenys, d’un 
testimoni.

3. Les dades relatives als membres de la Guàrdia 
Civil estaran subjectes a la legislació sobre protecció de 
dades de caràcter personal.

Article 6. Llibertat de desplaçament i circulació.

1. Sense perjuí de les limitacions que deriven del 
compliment de la missió de protegir el lliure exercici dels 
drets i les llibertats i de garantir la seguretat ciutadana, i 
del que disposa l’article 21 d’esta Llei, els membres de la 
Guàrdia Civil tenen dret a desplaçar-se lliurement pel 
territori nacional.

2. Els guàrdies civils hauran de comunicar prèvia-
ment als seus superiors els desplaçaments a l’estranger, 
als quals s’aplicaran les mateixes limitacions que als des-
plaçaments per territori nacional.

Article 7. Llibertat d’expressió i d’informació.

1. Els guàrdies civils tenen dret a la llibertat 
d’expressió i a comunicar i rebre lliurement informació en 
els termes establits per la Constitució, amb els límits que 
establix el règim disciplinari, el secret professional i el 
respecte a la dignitat de les persones, les institucions i els 
poders públics.

2. En assumptes de servici o relacionats amb la Ins-
titució, l’exercici d’estos drets es trobarà subjecte als 
límits derivats de l’observança de la disciplina, així com 
als deures de neutralitat política i sindical, i de reserva.

Article 8. Dret de reunió i manifestació.

1. Els guàrdies civils no podran organitzar manifesta-
cions o reunions de caràcter polític o sindical.

2. Les reunions de guàrdies civils en dependències 
oficials hauran de ser comunicades prèviament al cap de 
la unitat, centre o òrgan corresponent, el qual podrà no 
autoritzar-les per causa del funcionament del servici.

3. En tot cas no podran assistir a manifestacions o 
reunions vestint l’uniforme reglamentari, ni portant armes 
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i hauran de respectar les exigències de neutralitat pròpies 
de la condició de guàrdia civil.

Article 9. Dret d’associació.

1. Els guàrdies civils tenen dret a associar-se lliure-
ment i a constituir associacions, de conformitat amb el 
que preveuen els articles 22 i 104.2 de la Constitució i en 
esta llei orgànica, per a la defensa i promoció dels drets i 
interessos professionals, econòmics i socials.

2. Les associacions de guàrdies civils que no tinguen 
fins professionals, es regiran pel que disposa este article i 
per les normes generals reguladores del dret d’associació.

3. Les associacions de guàrdies civils creades amb 
fins professionals es regularan d’acord amb el que dis-
posa esta Llei, sent d’aplicació supletòria les normes 
generals reguladores del dret d’associació.

4. Els guàrdies civils membres d’una associació 
tenen dret a participar activament en la consecució dels 
fins d’esta, sense més limitacions que les establides en la 
present llei.

5. Les associacions de guàrdies civils no podran dur 
a terme activitats polítiques o sindicals, ni formar part de 
partits polítics o sindicats.

Article 10. Dret de sufragi.

1. Els guàrdies civils exerciran el dret de vot d’acord 
amb el que establix el règim electoral general. Les autori-
tats competents adoptaran les mesures necessàries per a 
possibilitar-ne l’exercici, especialment quan hagen de 
prestar servici coincidint amb jornades electorals i durant 
les missions a l’estranger.

2. Els guàrdies civils no podran disfrutar del dret de 
sufragi passiu en els termes que establisca la legislació de 
règim electoral general.

Article 11. Dret de sindicació.

Els guàrdies civils no podran exercir el dret de sindi-
cació.

Article 12. Dret de vaga.

Els guàrdies civils no podran exercir el dret de vaga ni 
realitzar-hi accions substitutives o de semblants, ni aque-
lles altres de concertades a fi d’alterar el funcionament 
normal dels servicis.

Article 13. Dret de petició.

Els guàrdies civils podran exercir el dret de petició, de 
manera individual, en els casos i amb les formalitats que 
assenyala la legislació reguladora del dret de petició.

Article 14. Accés al Defensor del Poble.

Els guàrdies civils podran dirigir-se directament i indi-
vidualment al Defensor del Poble, d’acord amb el que 
preveu la legislació reguladora del Defensor del Poble.

TÍTOL III

Dels deures dels membres de la Guàrdia Civil

Article 15. Acatament a la Constitució i a l’ordenament 
jurídic.

Els membres de la Guàrdia Civil tenen el deure de 
respectar la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic, 
així com el de protegir el lliure exercici dels drets i les lli-
bertats, i garantir la seguretat ciutadana.

Article 16. Jerarquia, disciplina i subordinació.

Els membres de la Guàrdia Civil hauran d’adequar 
l’actuació professional als principis de jerarquia, disci-
plina i subordinació. En cap cas l’obediència deguda 
podrà emparar el compliment d’ordes que comporten 
l’execució d’actes que manifestament constituïsquen 
delicte o siguen contraris a la Constitució o a les lleis.

Article 17. Respecte a la integritat física i moral.

Els membres de la Guàrdia Civil estan obligats a 
observar estrictament les normes sobre l’ús legítim de la 
força, i han de tindre sempre present el respecte a la vida 
i a la integritat física i moral de la persona.

Article 18. Neutralitat i imparcialitat.

1. Els membres de la Guàrdia Civil no podran fundar 
partits polítics o sindicats ni afiliar-s’hi ni realitzar activi-
tats polítiques o sindicals.

2. En el compliment de les funcions, els guàrdies 
civils hauran d’actuar amb absoluta neutralitat política i 
sindical, respectant els principis d’imparcialitat i no discri-
minació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o 
conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, llengua, 
opinió, lloc de naixement o veïnat, o qualsevol altra con-
dició o circumstància personal o social.

Article 19. Reserva en assumptes professionals.

Els membres de la Guàrdia Civil estan subjectes a la 
legislació general sobre secrets oficials i matèries classifi-
cades. Igualment, tenen l’obligació de guardar secret pro-
fessional i el degut sigil respecte d’aquells fets o informa-
cions no classificades dels que hagen tingut coneixement 
en l’exercici de les seues funcions.

Article 20. Deure de cooperació en cas de catàstrofe.

En els casos de declaració dels estats d’alarma, excep-
ció o lloc, o quan així es dispose en cas d’alteració greu de 
la seguretat ciutadana, emergència greu, situació d’urgent 
risc o calamitat pública, els guàrdies civils es presentaran 
en la dependència de destinació o en la més pròxima i es 
posaran a disposició immediata de les autoritats corres-
ponents.

Article 21. Residència i domicili.

1. Sempre que s’assegure l’adequat compliment de 
les obligacions professionals, podrà autoritzar-se, en els 
termes i les condicions que reglamentàriament 
s’establisquen, la fixació del domicili en un municipi dife-
rent del de destinació.

2. El guàrdia civil tindrà l’obligació de comunicar en 
la unitat el lloc del seu domicili habitual o temporal a fi de 
facilitar-ne la localització. En tot cas, s’hauran de facilitar 
els mitjans de localització que permeten a tot guàrdia civil 
atendre puntualment les obligacions professionals.

Article 22. Incompatibilitats.

Els guàrdies civils estaran sotmesos al règim general 
en matèria d’incompatibilitats de l’Administració General 
de l’Estat, sense perjuí de les incompatibilitats més rigo-
roses que puga establir-ne la normativa específica.

Article 23. Reconeixements psicofísics.

Els guàrdies civils tenen l’obligació de sotmetre’s als 
reconeixements psicofísics necessaris per a determinar 
l’aptitud per al servici. Reglamentàriament s’establirà la 
manera i els terminis derivats d’esta obligació.
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TÍTOL IV

Dels drets i deures dels membres 
de la Guàrdia Civil

Article 24. Defensa d’Espanya.

Els guàrdies civils tenen el dret i el deure de defendre 
Espanya, d’acord amb el que preveu la legislació orgànica 
de defensa nacional.

Article 25. Ús de l’uniforme i d’armes.

Els membres de la Guàrdia Civil tindran el dret i el 
deure d’utilitzar l’uniforme reglamentari, així com el 
deure de portar armes per a la prestació del servici, 
d’acord amb les normes que regulen els dits usos, en 
l’exercici de les seues funcions.

Article 26. Formació i perfeccionament.

Els membres de la Guàrdia Civil tindran el dret i, si és 
el cas, el deure de participar en els cursos i en les activi-
tats formatives destinades a millorar-ne la capacitat pro-
fessional i facilitar-ne la promoció d’acord amb els criteris 
objectius de selecció que s’establisquen per a l’accés a les 
dites activitats. Estos criteris hauran de respectar els prin-
cipis que regulen la carrera professional.

TÍTOL V

Dels drets professionals dels membres
de la Guàrdia Civil

Article 27. Carrera professional.

Els guàrdies civils tenen dret al desenrotllament de la 
carrera professional, especialment al règim d’ascensos, 
destinacions, condecoracions i recompenses, d’acord 
amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i de conformi-
tat amb les normes que la regulen.

Article 28. Règim d’horari de servici.

1. L’horari de servici dels membres de la Guàrdia 
Civil, sense perjuí de la disponibilitat permanent per al 
servici, serà el determinat reglamentàriament. Les moda-
litats per a la prestació i el còmput del dit horari es fixaran 
atenent les necessitats del servici.

2. Sense perjuí de les necessitats derivades del com-
pliment de les seues funcions, per a la determinació de la 
jornada i l’horari de treball i, si és el cas, el règim de torns, 
es tindrà en compte la conciliació de la vida familiar i 
laboral del guàrdia civil.

3. Els guàrdies civils tenen dret a conéixer amb ante-
lació suficient la  jornada i l’horari de treball i, si és el cas, 
el règim de torns, sense perjuí de les alteracions que 
puguen estar justificades per les necessitats del servici o 
per motius de força major.

4. Les compensacions a què hagen donat lloc per la 
modificació de la jornada de treball es determinaran 
reglamentàriament.

Article 29. Vacacions, permisos i llicències.

1. Els membres de la Guàrdia Civil tindran dret a dis-
frutar de les vacacions, els permisos i les llicències previs-
tos per la legislació general dels funcionaris de 
l’Administració General de l’Estat, adaptat reglamentària-
ment a les funcions i comeses del Cos.

2. Sense perjuí de l’anterior, i atenent les singulari-
tats derivades de les funcions i comeses pròpies de la 
Guàrdia Civil, la duració i forma d’exercici estaran deter-
minades reglamentàriament.

Article 30. Assistència jurídica.

1. En les actuacions judicials que es dirigisquen con-
tra membres de la Guàrdia Civil en l’exercici de l’activitat 
o en ocasió d’esta, tindran dret a assistència lletrada gra-
tuïta en els termes que reglamentàriament s’establisca. 
Tindran este mateix dret per a l’exercici de l’acusació par-
ticular derivada si han sigut víctimes de la comissió de 
delictes o faltes en l’exercici de l’activitat professional, o 
en ocasió d’esta, igualment en els termes que reglamen-
tàriament s’establisca.

2. El que preveu l’apartat anterior es considerarà 
sense perjuí que els membres de la Guàrdia Civil puguen 
ser representats i defesos en juí per l’advocat de l’Estat, 
en els termes que preveu la legislació per la qual es regula 
el règim de l’assistència jurídica a l’Estat i les institucions 
públiques i la  normativa de desplegament.

Article 31. Prevenció de riscos laborals i protecció de la 
salut.

Els membres de la Guàrdia Civil tenen dret a una pro-
tecció adequada en matèria de seguretat i salut en el tre-
ball, amb les peculiaritats pròpies de les funcions que 
tenen encomanades.

L’Administració General de l’Estat promourà les mesu-
res necessàries per a garantir, en la mesura que es puga, 
la seguretat i la salut del personal de la institució en utili-
tzar els mitjans i equips posats a la seua disposició, amb 
especial atenció als riscos específics que deriven de les 
seues funcions. Amb este fi, desenrotllarà una política 
activa de prevenció de riscos laborals i vigilància de la 
salut i proporcionarà els equips de protecció individual 
necessaris per al compliment de la missió, a fi de facilitar 
la formació i informació suficients en matèria de preven-
ció.

Article 32. Protecció social.

1. Tots els membres de la Guàrdia Civil tenen dret a 
disfrutar d’un règim de protecció social que incloga 
l’assistència sanitària i prestacions en cas de malaltia i 
incapacitat en els termes previstos per la llei.

2. El Règim de Classes Passives de l’Estat s’aplicarà 
amb caràcter general al personal del Cos de la Guàrdia 
Civil.

Article 33. Presentació de queixes.

1. El guàrdia civil podrà presentar, en l’àmbit de la 
unitat, el centre o l’organisme, queixes relatives al règim 
de personal, a les condicions i a la qualitat de vida en les 
unitats, sempre que no haja presentat recurs sobre el 
mateix assumpte. El procediment de presentació i trami-
tació de les queixes serà regulat reglamentàriament.

2. Les queixes es presentaran per via reglada. Si no 
són degudament ateses o es referixen al cap immediat 
superior, podran presentar-se directament davant de 
l’òrgan responsable de personal de la Direcció General de 
la Policia i de la Guàrdia Civil i, en última instància, davant 
dels òrgans d’inspecció de la Secretaria d’Estat de Segu-
retat.

Article 34. Dret a ser informat de les funcions, els deures 
i les responsabilitats.

En incorporar-se a la destinació, els guàrdies civils 
seran informats pels caps immediats dels fins, 
l’organització i el funcionament de la unitat, riscos especí-
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fics de destinació o servici, així com de les funcions, els 
deures i les responsabilitats que els incumbixen, especial-
ment, i, si és el cas, de les que els corresponguen tempo-
ralment en els supòsits de successió de comandament o 
substitució.

Article 35. Retribucions.

Els membres de la Guàrdia Civil tindran dret a una 
remuneració, d’acord amb l’ocupació, la destinació i el 
lloc de treball que exercisquen i que preveja el seu nivell 
de formació, règim d’incompatibilitats, mobilitat per 
raons de servici, dedicació i risc que comporta la missió, 
així com especificitat dels horaris de treball i peculiar 
estructura.

TÍTOL VI

De les associacions professionals

Article 36. Àmbit, duració i finalitat de l’associació.

Les associacions professionals de guàrdies civils hau-
ran de tindre àmbit estatal, es constituiran per temps 
indefinit i tindran com a finalitat principal la satisfacció 
dels interessos socials, econòmics i professionals dels 
associats i la realització d’activitats socials que afavoris-
quen l’eficiència en l’exercici de la professió i la deontolo-
gia professional dels membres.

En cap cas, estes associacions professionals tindran 
caràcter lucratiu.

Article 37. Règim econòmic.

1. Les associacions professionals podran finançar-se 
a través de les quotes dels afiliats o altres recursos econò-
mics que prevegen els seus estatuts.

En cap cas podran percebre donacions privades.
2. La percepció, si és el cas, de subvencions públi-

ques es realitzarà a càrrec dels Pressupostos Generals de 
l’Estat.

3. El règim econòmic de les associacions professio-
nals estarà sotmés als principis de transparència i publici-
tat.

Article 38. Drets de les associacions.

1. Les associacions professionals legalment consti-
tuïdes tindran dret a realitzar propostes i dirigir peticions 
relacionades amb els seus fins a les autoritats competents 
en els termes que reglamentàriament es determinen.

2. Les associacions professionals podran assessorar 
i prestar suport i assistència als associats, així com repre-
sentar-los legítimament davant dels òrgans competents 
de les Administracions Públiques en matèries que afecten 
l’àmbit professional del guàrdia civil, excepte en aquells 
supòsits en què la dita representació n’estiga exclosa.

3. Les associacions professionals de guàrdies civils 
podran promoure candidatures per a l’elecció de mem-
bres del Consell de la Guàrdia Civil i de qualssevol altres 
òrgans de participació o de representació que s’hi esta-
blisquen, així com per a l’elecció de membres dels òrgans 
de representació, govern i direcció de les mutualitats, 
associacions i restants ens de previsió social i assistencial 
oficialment constituïts per membres de la Guàrdia Civil, 
quan així ho preveja la normativa específica.

Article 39. Composició.

1. Per a poder afiliar-se a les associacions professio-
nals, els membres del Cos de la Guàrdia Civil hauran de 
trobar-se en qualsevol situació administrativa en què, 

d’acord amb la normativa reguladora del règim del dit 
personal, conserven drets i obligacions inherents a la con-
dició de guàrdia civil.

Amb les limitacions establides en esta llei, els guàr-
dies civils que pertanguen a una d’estes associacions, 
podran, després del seu pas al retir, romandre-hi asso-
ciats, sempre que ho permeten els corresponents esta-
tuts.

2. Els membres del Cos de la Guàrdia Civil només 
podran afiliar-se a associacions professionals formades 
exclusivament per membres del mateix cos. Les dites 
associacions no podran agrupar-se amb d’altres que, al 
seu torn, no estiguen integrades exclusivament per mem-
bres del mencionat cos. No obstant això, podran formar 
part d’organitzacions internacionals del mateix caràcter.

3. Els alumnes de centres docents de la Guàrdia Civil 
que no exercisquen la condició de guàrdia civil no hi 
podran associar-se.

4. Només es podrà estar afiliat a una associació pro-
fessional.

Article 40. Exercici.

L’exercici del dret d’associació professional es realit-
zarà de manera que, en tot cas, queden garantits els prin-
cipis bàsics d’actuació de les Forces i els Cossos de Segu-
retat de l’Estat i el compliment de les funcions que tenen 
encomanades per a protegir el lliure exercici dels drets i 
les llibertats de les persones i garantir-ne la seguretat ciu-
tadana.

Article 41. Exclusions.

Estan exclosos de l’àmbit d’actuació de les associa-
cions professionals l’exercici del dret de vaga, les accions 
substitutives, la negociació col·lectiva i l’adopció de 
mesures de conflicte col·lectiu, així com la realització 
d’accions que excedisquen l’exercici dels drets recone-
guts en la present llei orgànica als membres de la Guàrdia 
Civil, especialment els regulats en els articles 7 i 8.

Article 42. Representants de l’associació.

Tindran la condició de representants de les associa-
cions professionals aquells guàrdies civils en situació de 
servici actiu que, tenint la condició d’afiliats, hagen sigut 
designats per a això, d’acord amb el procediment establit 
en els seus estatuts. Els efectes de la dita designació es 
produiran a partir de l’endemà de la inscripció en el Regis-
tre d’Associacions Professionals, habilitat a este efecte en 
el Ministeri de l’Interior.

Article 43. Associacions representatives.

Seran considerades associacions professionals repre-
sentatives les que hagen obtingut en les eleccions al Con-
sell de la Guàrdia Civil, almenys, un representant o, en 
dos de les escales, el deu per cent dels vots emesos en 
cada una d’estes.

Article 44. Drets de les associacions professionals repre-
sentatives.

1. Les associacions professionals representatives 
hauran de ser informades i consultades en el procés 
d’elaboració de projectes normatius que afecten les con-
dicions professionals dels membres de la Institució.

2. Igualment, participaran, si és el cas, en els grups 
de treball o comissions que es constituïsquen per al trac-
tament dels aspectes professionals.

3. Així mateix, podran formular propostes, elevar 
informes, dirigir peticions i formular queixes a les autori-
tats competents.
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Article 45. Drets dels representants de les associacions 
professionals representatives.

1. Reglamentàriament es regularà l’accés dels mem-
bres de les associacions que formen part del Consell de la 
Guàrdia Civil i d’un representant designat per les associa-
cions professionals representatives que no formen part 
del dit Consell, als aquarteraments i les instal·lacions per 
a participar en activitats pròpies de l’associacionisme pro-
fessional, que, en tot cas, exigirà comunicació prèvia al 
cap de la unitat, centre o òrgan, sense que les dites activi-
tats puguen interrompre o menyscabar el funcionament 
normal dels servicis.

2. Igualment, es regularà reglamentàriament el dret 
dels representants de les associacions que compten amb 
vocals en el Consell de la Guàrdia Civil a disposar de 
temps, hores mensuals i permisos per a l’exercici 
d’activitats relacionades amb la seua condició.

Article 46. Mitjans per a les associacions.

En totes les unitats, centres o òrgans s’habilitaran 
llocs adequats per a l’exposició dels anuncis o comunica-
cions de les associacions professionals.

Article 47. Altres drets.

1. Les associacions professionals de guàrdies civils 
tindran dret a convocar i celebrar reunions en centres ofi-
cials de la Guàrdia Civil com a part de l’exercici del dret 
d’associació professional. Estes reunions es realitzaran 
fora de les hores de treball i sense pertorbar la marxa dels 
servicis. La  celebració d’esta requerirà sol·licitud prèvia al 
cap de la unitat, centre o òrgan, qui podrà denegar-la, 
quan considere que el servici puga veure’s afectat.

2. L’autorització s’haurà de sol·licitar per escrit, amb 
una antelació mínima de setanta-dos hores i s’hi farà 
constar la data, l’hora i el lloc de la reunió, i les dades dels 
firmants que acrediten exercir la representació de 
l’associació, d’acord amb els seus estatuts, per a convo-
car la reunió.

Si abans de les vint-i-quatre hores anteriors a la data 
de la celebració de la reunió, l’autoritat competent no hi 
formula objeccions mitjançant una resolució expressa, 
podrà celebrar-se sense un altre requisit posterior.

3. Els convocants de la reunió seran responsables 
del normal desenrotllament d’esta.

Article 48. Constitució i inscripció de l’associació profes-
sional.

1. Les associacions professionals de guàrdies civils 
quedaran vàlidament constituïdes des que s’inscriguen 
en el Registre d’Associacions Professionals, habilitat a 
este efecte en el Ministeri de l’Interior.

2. La inscripció es realitzarà a sol·licitud de qualsevol 
dels promotors, a la qual acompanyarà el text dels esta-
tuts i l’acta fundacional, que indique quin d’estos exer-
cixen com a representants.

3. La inscripció només podrà denegar-se quan la 
composició de l’associació no s’adeqüe al que disposa 
l’article 39 o quan els estatuts no complisquen els requi-
sits establits en esta llei orgànica o en els altres supòsits 
previstos en les normes reguladores del dret d’associació 
en general.

4. El termini d’inscripció en el Registre d’Associacions 
Professionals, habilitat a este efecte en el Ministeri de 
l’Interior, serà de tres mesos des de la recepció de la 
sol·licitud en l’òrgan competent. Transcorregut el dit ter-
mini sense que s’haja notificat resolució expressa, es 
podrà considerar estimada la sol·licitud d’inscripció.

5. Quan s’advertisquen defectes formals en la 
sol·licitud o en la documentació que l’acompanya, se sus-
pendrà el termini per a procedir a la inscripció i s’obrirà el 

corresponent termini per a l’esmena dels defectes adver-
tits.

Article 49. Estatus.

Els estatuts hauran de contindre els punts següents:

a) La denominació.
b) El domicili i l’àmbit nacional de l’activitat.
c) Els fins i activitats de l’associació, descrits de 

forma precisa.
d) Els requisits i les modalitats d’admissió i baixa, 

sanció i separació dels associats i, si és el cas, les classes. 
Podran incloure també les conseqüències de l’impagament 
de les quotes per part dels associats.

e) Els drets i les obligacions dels associats i, si és el 
cas, de cada una de les modalitats.

f) Els criteris que garantisquen el funcionament 
democràtic de l’associació.

g) Els òrgans de govern i representació, la composi-
ció, les regles i el procediment per a l’elecció i la substitu-
ció dels membres, les atribucions, duració dels càrrecs, 
causes de cessament, forma de deliberar, adoptar i execu-
tar acords i les persones o càrrecs per a certificar-los, així 
com els requisits perquè els esmentats òrgans queden 
vàlidament constituïts, i el nombre d’associats necessaris 
per a poder convocar sessions o proposar assumptes en 
l’orde del dia.

h) El règim d’administració, comptabilitat i docu-
mentació, així com la data de tancament de l’exercici 
associatiu.

i) El patrimoni inicial i els recursos econòmics de 
què podrà fer ús.

j) Causes de dissolució i destinació del patrimoni en 
este supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucra-
tiu de l’entitat.

Article 50. Responsabilitat.

Les associacions professionals respondran pels actes 
o acords adoptats pels òrgans estatutaris en l’esfera de 
les competències respectives. També respondran pels 
actes dels afiliats, quan es produïsquen en l’exercici regu-
lar de les funcions representatives o s’acredite que els 
dits afiliats actuaven per compte de les associacions pro-
fessionals respectives.

Article 51. Suspensió i dissolució.

La suspensió o dissolució de les associacions profes-
sionals de guàrdies civils quedarà sotmesa al règim legal 
establit per al dret d’associació.

TÍTOL VII

Del Consell de la Guàrdia Civil

Article 52. Consell de la Guàrdia Civil.

Sota la presidència del ministre de l’Interior, o per-
sona en qui delegue, es crea el Consell de la Guàrdia Civil 
com a òrgan col·legiat en el qual participaran represen-
tants dels membres del Cos de la Guàrdia Civil i dels 
ministeris de l’Interior i de Defensa, a fi de millorar les 
condicions professionals dels integrants, així com el fun-
cionament de l’Institut.

Article 53. Composició del Consell.

1. Integren el Consell de la Guàrdia Civil:

a) En representació dels membres de la Guàrdia 
Civil: els vocals elegits pels integrants de l’Institut per 
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mitjà de sufragi personal, lliure, directe i secret. El nom-
bre d’estos representants es determinarà per escales, 
corresponent a cada una d’estes un vocal en el Consell i 
un més per cada 6.000 guàrdies civils que estiguen en 
actiu en la dita escala.

b) En representació de l’Administració General de 
l’Estat: els vocals nomenats pels ministres de l’Interior i 
de Defensa fins a aconseguir el mateix nombre de repre-
sentants que els que hagen sigut elegits pels membres de 
l’Institut.

2. Exercirà com a secretari, el representant de 
l’Administració General de l’Estat que designe el presi-
dent.

Article 54. Funcions del Consell.

El Consell de la Guàrdia Civil tindrà les facultats 
següents:

1. Tindre coneixement i ser oït prèviament en les 
qüestions següents:

a) Establiment o modificació de l’estatut professio-
nal i del règim disciplinari de la Guàrdia Civil.

b) Determinació de les condicions de treball.
c) Règim retributiu.
d) Programes d’ensenyança i plans de formació de la 

Guàrdia Civil.
e) Règim de permisos, vacacions i llicències.
f)  Plans de previsió social complementària.
g) Assumptes que afecten altres aspectes socials, 

professionals i econòmics dels guàrdies civils.

2. Informar, amb caràcter previ, les disposicions 
legals o reglamentàries que es dicten sobre les esmenta-
des matèries.

3. Conéixer les estadístiques trimestrals sobre 
l’índex d’absentisme i les causes d’este; sobre els acci-
dents en acte de servici i malalties professionals i les 
seues conseqüències; sobre els índexs de sinistralitat, així 
com els estudis periòdics o específics que es realitzen 
sobre condicions de treball.

4. Analitzar i valorar les propostes i els suggeriments 
plantejats pels guàrdies civils sobre el règim de personal, 
sobre els drets i deures, sobre l’exercici del dret 
d’associació i sobre els aspectes socials que els afecten.

5. Col·laborar amb l’Administració per a aconseguir 
l’establiment de totes les mesures que procuren el mante-
niment i l’increment de la productivitat.

6. Participar en la gestió d’obres socials per al perso-
nal, quan així ho determine la normativa corresponent.

7. Rebre informació trimestral sobre política de per-
sonal.

8. Les altres que li atribuïsquen les lleis i disposi-
cions generals.

Article 55. Funcionament del Consell.

Les sessions del Consell de la Guàrdia Civil podran ser 
ordinàries i extraordinàries.

El Consell es reunirà en sessió ordinària, per al des-
patx dels assumptes de la seua competència, almenys, 
una vegada cada tres mesos.

El Consell es reunirà en sessió extraordinària quan el 
convoque el seu president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud 
d’una tercera part dels vocals del Consell, que haurà de 
realitzar-se per mitjà d’un escrit dirigit al president.

Mitjançant un reial decret s’establirà el reglament 
d’organització i funcionament intern del Consell de la 
Guàrdia Civil, així com les normes complementàries que 
siguen necessàries en matèria de convocatòria i desenro-
tllament del procediment de designació dels vocals.

Article 56. Elecció a membres del Consell.

1. Seran electors els guàrdies civils en situació de 
servici actiu o reserva. Seran elegibles els qui estiguen en 
situació de servici actiu en l’escala corresponent.

2. Els candidats a l’elecció es presentaran per mitjà 
de llistes d’àmbit nacional per a cada una de les escales, 
els quals hauran de pertànyer a l’escala a l’elecció de la 
qual es presenten.

3. Podran presentar candidats tant les associacions 
professionals legalment constituïdes com les agrupacions 
d’electors, sempre que l’agrupació estiga formada, 
almenys, pel 10% dels efectius inclosos en el cens electo-
ral de l’escala a la qual es presente la candidatura.

En el cas de les agrupacions d’electors, els firmants, la 
identificació dels quals haurà de constar de manera 
fefaent, no podran tindre la condició d’afiliats a alguna 
associació professional del Cos de la Guàrdia Civil, ni ava-
lar més d’una candidatura.

4. Les llistes de candidats hauran de contindre tants 
noms com llocs a cobrir, més el mateix nombre de 
suplents.

5. Per mitjà del sistema de representació proporcio-
nal s’atribuirà a cada llista el nombre de llocs que li 
corresponguen, de conformitat amb el quocient que 
resulte de dividir el nombre de vots vàlids pel de llocs a 
cobrir. Els llocs sobrants, si és el cas, s’atribuiran a les 
llistes, en orde decreixent, segons la resta de vots de cada 
una d’estes.

6. Dins de cada llista, s’elegirà els candidats per 
l’orde en què figuren en la candidatura.

7. La inobservança de qualsevol de les regles ante-
riors determinarà la nul·litat de l’elecció del candidat o 
dels candidats afectats. La verificació del compliment dels 
dits requisits correspondrà a la Direcció General de la 
Policia i la Guàrdia Civil.

8. La duració del mandat dels representants serà de 
quatre anys, i podran ser reelegits en successius proces-
sos electorals. Si en eixe temps passen a situació admi-
nistrativa diferent del servici actiu, perdran la condició de 
representants.

9. Reglamentàriament s’establiran les normes com-
plementàries que siguen necessàries en matèria de convo-
catòria, vot i desenrotllament del procediment electoral.

Article 57. Drets dels membres del Consell de la Guàrdia 
Civil.

Els vocals del Consell de la Guàrdia Civil, en represen-
tació dels membres de la Institució, tindran els següents 
drets:

1. Lliure circulació per les dependències de la unitat 
electoral, sense que entorpisca el funcionament normal 
de les corresponents unitats.

2. Lliure distribució de publicacions referides a qüe-
stions professionals o associatives.

3. Acumulació en un dels membres de la candida-
tura dels crèdits de temps, hores mensuals i permisos, 
amb la comunicació prèvia a la Direcció General de la 
Policia i de la Guàrdia Civil.

4. No-discriminació en la promoció professional en 
raó de l’exercici de la seua representació.

Disposició addicional primera. Aplicació del règim de 
drets i deures de les Forces Armades.

En els supòsits en què, d’acord amb la legislació 
vigent, els membres de la Guàrdia Civil, en la condició 
d’Institut Armat de naturalesa militar, passen a dependre 
del ministre de Defensa o queden integrats en unitats 
militars, es regiran per la normativa sobre drets i llibertats 
aplicable als membres de les Forces Armades.
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Disposició addicional segona. Règim especial d’agrupació 
d’escales.

A l’efecte de l’elecció dels membres del Consell de la 
Guàrdia Civil, es considerarà que constituïxen una sola 
escala: d’una banda, la Superior d’Oficials i la Facultativa 
Superior; i, d’una altra, la d’Oficials i la Facultativa Tèc-
nica.

Disposició addicional tercera. Modificació de la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació.

Es modifica la lletra c) de l’article 3 de la Llei Orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, 
que passa a tindre la redacció següent:

«c) Els membres de les Forces Armades 
s’hauran d’atindre al que disposen les reials orde-
nances per a les Forces Armades i a la resta de les 
normes específiques per a l’exercici del dret 
d’associació. Els membres de la Guàrdia Civil es 
regiran per la normativa pròpia.»

Disposició addicional quarta. Modificació de la Llei 42/1999, 
de 25 de novembre, de Règim de Personal del Cos de 
la Guàrdia Civil.

Es modifiquen els articles següents de la Llei 42/1999, 
de 25 de novembre, de Règim de Personal del Cos de la 
Guàrdia Civil, que passen a tindre la redacció següent:

1.

«Article 3. Jurament o promesa davant de la ban-
dera d’Espanya.

Per a adquirir la condició de guàrdia civil serà 
necessari prestar jurament o promesa de complir 
fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al 
rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat.

El jurament o la promesa es realitzarà davant de 
la bandera, assumint el compromís de defendre 
Espanya i de protegir l’exercici dels drets i les lliber-
tats dels ciutadans.»

2.

«Article 91. Normes aplicables.

Els guàrdies civils tindran els drets i estaran sub-
jectes a les obligacions assenyalades en la Llei Orgà-
nica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de 
Seguretat; en la Llei Orgànica, reguladora dels drets 
i deures dels membres de la Guàrdia Civil; en la Llei 
Orgànica, de Règim Disciplinari de la Guàrdia Civil; 
en la present llei, així com en la resta de normes que 
se’ls apliquen per la condició d’Institut Armat de 
naturalesa militar.»

3.

«Article 92. Consell de la Guàrdia Civil.

1. El Consell de la Guàrdia Civil és l’òrgan 
col·legiat de participació de representants dels 
membres del Cos de la Guàrdia Civil i de 
l’Administració General de l’Estat, a fi de millorar les 
condicions professionals dels integrants, així com el 
funcionament de la Institució.

2. Els guàrdies civils podran dirigir-se directa-
ment al Consell de la Guàrdia Civil per a plantejar 
propostes i suggeriments sobre el règim de perso-
nal, sobre els drets i deures, sobre l’exercici del dret 

d’associació i sobre els aspectes socials que els 
afecten. Este procediment no serà aplicable a les 
peticions, queixes i recursos, que es tramitaran pel 
procediment regulat en el capítol V d’este títol.»

Disposició transitòria primera. Convocatòria de les pri-
meres eleccions al Consell de la Guàrdia Civil.

En el termini de nou mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’esta llei, el Ministeri de l’Interior procedirà a la 
convocatòria de les primeres eleccions a representants 
dels membres de la Institució en el Consell de la Guàrdia 
Civil.

Les eleccions se celebraran dins del termini d’un any, 
comptat a partir de l’entrada en vigor de la present dispo-
sició.

Disposició transitòria segona. Funcionament transitori 
del Consell Assessor de Personal.

El Consell Assessor de Personal, al qual es referix 
l’article 92 de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de 
Règim de Personal del Cos de la Guàrdia Civil, continuarà 
desenrotllant les funcions derivades de la dita disposició 
fins al dia anterior al de la constitució del Consell de la 
Guàrdia Civil, que s’extingirà a partir de llavors.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades totes aquelles normes del 
mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen o contradi-
guen el que preveu esta llei orgànica.

2. A partir de l’entrada en vigor de la present llei 
orgànica no s’aplicarà als membres del Cos de la Guàrdia 
Civil, en tant que afecte el dret d’associació professional, 
l’apartat 1 de l’article 181 de les reials ordenances, apro-
vades per Llei 85/1978, de 28 de desembre.

Disposició final primera. Naturalesa de la present llei.

La present llei té el caràcter de Llei Orgànica, a excep-
ció dels següents preceptes i disposicions:

Articles 22 i 23.
Articles 25 a 35, ambdós inclusivament.
Articles 37, 46, 49 i 50.
Articles 52 a 56, ambdós inclusivament.
Les disposicions addicionals segona i quarta.
Les disposicions transitòries.
La disposició derogatòria.
La disposició final segona.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor al cap de vint dies de la 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado», a excepció 
del que preveu l’apartat tercer de la disposició addicional 
quarta, que entrarà en vigor el mateix dia de la constitució 
del Consell de la Guàrdia Civil.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 22 d’octubre de 2007

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


