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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5029 Reial Decret Llei 3/2010, de 26 de març, pel qual es modifica la Llei 42/1999, 

de 25 de novembre, de Règim del Personal del Cos de la Guàrdia Civil.

La Llei 42/1999, de 25 de novembre, de Règim del Personal del Cos de la Guàrdia 
Civil, va establir en l'article 86 que els membres de les escales de Suboficials i de Caporals 
i Guàrdies passaven a la situació de reserva als 58 anys d’edat, i d’esta manera s’ampliava, 
en dos anys, el pas a la situació que la normativa anterior fixava en 56 anys.

Per a atenuar l’impacte que esta mesura podia tindre sobre determinades situacions 
personals, la disposició transitòria tercera de la dita llei permetia que els components de 
l’Escala de Caporals i Guàrdies que ja pertanyien a eixa escala a l’entrada en vigor de la 
llei mantingueren el dret a passar a la reserva als 56 anys, podent acollir-se a la possibilitat 
de continuar fins als 58 anys els qui voluntàriament ho sol·licitaren.

Transcorreguts més de deu anys des de la publicació de l’esmentada llei, i a la vista 
dels canvis demogràfics i socials que la nostra societat ha experimentat en els últims anys, 
amb un increment considerable no sols de l’esperança de vida sinó de les condicions 
psicofísiques de les persones que arriben a una determinada edat, així com de l’enriquiment 
que, per a una organització tan complexa com ara la Guàrdia Civil, comporta poder comptar 
amb l’experiència i les capacitats professionals dels seus components, resulta aconsellable 
adoptar mesures immediates que possibiliten fer front a les necessitats de seguretat 
ciutadana i satisfer, alhora, la demanda de nombrosos components de la Institució que 
pròximament haurien de passar a la situació de reserva, respectant, en tot cas, els drets 
que en este àmbit puguen tindre, d’acord amb la normativa actualment vigent.

En conseqüència, es considera de gran interés procedir a una modificació de la 
Llei 42/1999, de 25 de novembre, per a oferir la possibilitat que els membres de les escales 
de Suboficials i de Caporals i Guàrdies que voluntàriament vullguen, puguen continuar en 
la situació d’actiu, fins a arribar a l’edat de 60 anys. D’esta manera, un nombre important 
de membres del Cos podrien continuar exercint les funcions que la Institució té assignades, 
la qual cosa suposa una optimització en l’ús dels recursos humans i d’impacte positiu en 
el nombre d’efectius resultant.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució, a 
proposta dels ministres de Defensa i de l’Interior, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 26 de març de 2010,

DISPOSE:

Article únic. Modificació de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de Règim del Personal 
del Cos de la Guàrdia Civil.

La Llei 42/1999, de 25 de novembre, de Règim del Personal del Cos de la Guàrdia 
Civil, queda modificada com seguix:

U. La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 86 queda redactada de la manera següent:

«b) Totes les ocupacions de l’Escala de Suboficials i de la de Caporals i 
Guàrdies: cinquanta-huit anys. No obstant això, podran continuar fins als seixanta 
anys d’edat els que voluntàriament ho sol·liciten.»

Dos. L’apartat 2 de la disposició transitòria tercera queda redactat de la manera 
següent:
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«2. Els guàrdies civils que, a l’entrada en vigor d’esta llei, integren l’Escala de 
Caporals i Guàrdies, passaran a la situació de reserva al complir els cinquanta-sis 
anys. No obstant això, podran posposar el seu pas a la situació de reserva fins als 
seixanta anys d’edat els que voluntàriament ho sol·liciten.»

Disposició final primera. Títol habilitant.

El present reial decret llei es dicta a l’empara del que preveuen els articles 86.1 
i 149.1.29a de la Constitució.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al 
desplegament i l’execució del present reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 26 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

La presidenta del Govern en funcions,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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