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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

11506 Reial decret 872/2017, de 29 de setembre, pel qual es fixa la plantilla de la 
Guàrdia Civil per al període 2017-2021.

L’article 25.1 de la Llei 29/2014, de 28 de novembre, de règim del personal de la 
Guàrdia Civil, estableix que la plantilla d’aquest Cos, en situació d’actiu, s’ha d’ajustar als 
crèdits que estableixen les lleis de pressupostos generals de l’Estat. Així mateix, aquest 
article recull a l’apartat 2 que el Consell de Ministres, a proposta conjunta dels ministres de 
Defensa i de l’Interior, ha de fixar, amb vigència per a períodes de quatre anys cada un, la 
plantilla reglamentària per a les diferents ocupacions i escales, excepte les corresponents 
a la primera ocupació de cada escala, els efectius de la qual han de ser els que resultin de 
la provisió anual de places.

Amb vigència per al període comprès des de l’1 de juliol de 2013 fins al 30 de juny de 
2018, tots dos inclusivament, el Reial decret 388/2013, de 31 de maig, va fixar la plantilla 
reglamentària per a les diferents ocupacions i escales del Cos de la Guàrdia Civil, i va 
establir els efectius màxims en les situacions administratives de servei actiu i suspens de 
funcions.

No obstant això, la disposició transitòria novena de la Llei 29/2014, de 28 de novembre, 
disposa que el Reial decret 388/2013, de 31 de maig, té vigència fins al 30 de juny de 2017 
i, a partir d’aquesta data, el Govern ha d’aprovar una nova plantilla que ha de tenir en 
consideració el procés de constitució de la nova escala d’oficials que defineix la mateixa 
Llei, per la qual cosa fins que no finalitzi el procés esmentat no s’han d’incloure les 
ocupacions de capità, tinent i alferes.

La plantilla reglamentària que s’estableixi en el segon semestre de l’any 2017 ha de 
preveure que la corresponent a la nova escala d’oficials no pot ser inferior a la fixada 
actualment per a l’escala superior d’oficials. Ha de fixar igualment la corresponent a les 
ocupacions de tinent coronel i comandant de l’escala a extingir d’oficials, que ha de ser, 
almenys, de seixanta components de la primera ocupació i cent vint de la segona.

Per donar compliment al mandat legal i fer possible la consecució dels objectius del 
Govern en matèria de seguretat pública, és necessari fixar una nova plantilla reglamentària 
per als propers quatre anys.

Juntament amb el manteniment de la cobertura operativa actual, aquest Reial decret 
permet una millor optimització dels recursos de personal disponibles, tenint en compte 
l’escenari econòmic vigent de restricció pressupostària.

Quant al seu contingut i tramitació aquest Reial decret observa els principis de 
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, exigits 
com a principis de bona regulació per l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Finalment, en compliment del que disposa l’article 54 de la Llei orgànica 11/2007, de 
22 d’octubre, reguladora dels drets i deures dels membres de la Guàrdia Civil, aquest Reial 
decret s’ha sotmès a l’informe del Consell de la Guàrdia Civil.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Defensa i de l’Interior, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 29 de setembre de 2017,
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DISPOSO

Article 1. Plantilla reglamentària.

1. Amb vigència per al període comprès des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny 
de 2021, tots dos inclusivament, la plantilla reglamentària per a les diferents ocupacions i 
escales del Cos de la Guàrdia Civil, excepte la corresponent a la primera ocupació de cada 
escala i les ocupacions de capità, tinent, alferes fins que no finalitzi el procés de constitució 
de la nova escala d’oficials que defineix la Llei 29/2014, de 28 de novembre, de règim del 
personal de la Guàrdia Civil, és la següent:

Escala Ocupació 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Oficials. Tinent general  . . . . 4 4 4 4
General de divisió  . 7 7 7 7
General de brigada . 23 23 23 23
Coronel  . . . . . . . . . 117 117 120 124
Tinent coronel. . . . . 217 217 220 225
Comandant . . . . . . . 256 277 302 322

Facultativa superior de la Llei 42/1999. Coronel  . . . . . . . . . 1 1 1 1
Tinent coronel  . . . . 4 4 4 4
Comandant  . . . . . . 10 10 21 34

Oficials de la Llei 42/1999. Tinent coronel  . . . . 60 60 60 64
Comandant  . . . . . . 120 120 120 136

Facultativa tècnica de la Llei 42/1999. Comandant  . . . . . . 5 5 5 5
Suboficials. Suboficial major . . . 46 46 52 60

Subtinent . . . . . . . . 540 540 564 594
Brigada  . . . . . . . . . 940 940 979 1.024
Sergent primer . . . . 2.016 2.016 2.026 2.046

Caporals i guàrdies. Caporal major  . . . . 60 60 68 80
Caporal primer . . . . 5.919 5.994 6.162 6.440
Caporal  . . . . . . . . . 1.480 1.480 1.480 1.480

La distribució que es fa per períodes anuals comença l’1 de juliol i està vigent fins al 30 
de juny de l’any següent.

2. Quan es designi un oficial general per ocupar càrrecs en l’àmbit dels òrgans 
centrals o organismes autònoms dels ministeris de Defensa i de l’Interior o en 
organitzacions internacionals, així com en missions per mantenir la pau i la seguretat 
internacionals que comportin el cessament en la destinació, a la Casa de Sa Majestat el 
Rei, a la Presidència del Govern o en departaments ministerials, es considera plantilla 
addicional, llevat que estiguin específicament assignats al Cos de la Guàrdia Civil.

Article 2. Personal de plantilla.

La plantilla que estableix l’article 1 representa els efectius màxims en cada ocupació i 
inclou tot el personal que estigui en les situacions administratives de servei actiu i suspens 
de funcions.

Article 3. Amortització d’excedents.

Els excedents de plantilla que hi hagi en qualsevol moment en les diferents ocupacions 
i escales, en relació amb la plantilla que fixa l’article 1, s’han d’amortitzar sense que donin 
a l’ascens les vacants següents:

a) En els ocupacions de la categoria d’oficials generals, les primeres que es 
produeixin.

b) En les restants ocupacions, l’última que es produeixi de cada tres.
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Disposició addicional primera. Cobertura de la plantilla.

La plantilla s’ha de cobrir en la mesura en què les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin. Així mateix, la seva cobertura no pot suposar increments nets de despeses de 
personal, i s’han de compensar, en cas que es produeixin, amb la reducció d’altres partides 
de despeses de personal de la Direcció General de la Guàrdia Civil.

Disposició addicional segona. Ascensos a l’ocupació de capità.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i durant el seu període de vigència, 
l’ascens a l’ocupació de capità en les diferents escales de la Guàrdia Civil es determina 
d’acord amb les condicions següents:

a) El nombre màxim de capitans a l’escala d’oficials queda determinat pels efectius 
d’aquesta ocupació que s’incorporin a l’escala, com a conseqüència del procés d’integració. 
Fins a arribar a aquest nombre, s’han de donar a l’ascens totes les vacants que es 
produeixin, d’acord amb la normativa en vigor sobre avaluacions i ascensos de la Guàrdia 
Civil.

b) El nombre màxim de capitans a l’escala d’oficials de la Llei 42/1999, de 25 de 
novembre, de règim del personal del Cos de la Guàrdia Civil queda determinat pels efectius 
que romanguin en aquesta escala, després de la incorporació a l’escala d’oficials dels qui 
compleixin els requisits per a això. Fins a arribar a aquest nombre, s’han de donar a 
l’ascens totes les vacants que es produeixin, d’acord amb la normativa en vigor sobre 
avaluacions i ascensos de la Guàrdia Civil.

c) Els tinents de les escales facultativa superior i facultativa tècnica, totes dues de la 
Llei 42/1999, de 25 de novembre, s’han d’ascendir quan compleixin el temps mínim de 
servei en l’ocupació de tres i cinc anys, respectivament.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 388/2013, de 31 de maig, pel qual es fixa la plantilla del 
Cos de la Guàrdia Civil per al període 2013-2018, així com totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», i per al període anual 2017/2018 és efectiu des de l’1 de juliol de 2017.

Madrid, 29 de setembre de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència 
 i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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