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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
20386 Reial decret 1959/2009, de 18 de desembre, pel qual es crea el Centre 

Universitari de la Guàrdia Civil.

La Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, introdueix una reforma 
important en l’ensenyament de les Forces Armades que aprofundeix en el procés 
d’integració en el sistema educatiu general.

La Llei esmentada dissenya un nou model d’ensenyament de formació per als oficials 
de les Forces Armades que comprèn, d’una banda, la formació militar general i específica, 
que s’ha d’impartir en acadèmies militars, i, de l’altra, la corresponent a un títol de grau 
universitari del sistema educatiu general que s’ha d’impartir en un sistema de centres 
universitaris de la defensa, ubicats a les acadèmies militars esmentades. Aquest manament 
legal s’ha desplegat amb el Reial decret 1723/2008, de 24 d’octubre, pel qual es crea el 
sistema de centres universitaris de la defensa.

Pel que fa al cos de la Guàrdia Civil, la mateixa Llei, a la disposició final setena, ordena 
l’adaptació del que disposa la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de règim de personal del 
cos de la Guàrdia Civil quant a escales i ensenyament de formació d’oficials i estableix que 
la formació per accedir a la nova escala d’oficials del cos de la Guàrdia Civil comprèn la 
formació militar, la de cos de seguretat de l’Estat i la corresponent a un títol de grau 
universitari del sistema educatiu general.

La formació militar i la de cos de seguretat de l’Estat s’han d’impartir a l’Acadèmia 
d’Oficials de la Guàrdia Civil, amb els períodes que es determinin en centres docents de 
formació de les Forces Armades, mentre que l’ensenyament per obtenir el grau s’ha 
d’impartir en un centre universitari adscrit a una o diverses universitats públiques.

Per tant, es fa necessari crear, en l’àmbit de la Guàrdia Civil, l’esmentat centre per, 
posteriorment, sol·licitar la seva adscripció a una o diverses universitats públiques, acte en 
què adquireix el caràcter de centre universitari.

A més, s’introdueixen diversos conceptes en la norma que permeten mantenir el 
sistema actual de l’ensenyament de formació per a la incorporació a l’escala superior 
d’oficials de la Guàrdia Civil i, al seu dia, a l’escala d’oficials, sobre la base de la presència 
dels alumnes de la Guàrdia Civil a l’Acadèmia General Militar de l’Exèrcit de Terra i, en 
conseqüència, al centre universitari de la defensa ubicat allà. Es pretén continuar amb 
l’adquisició de valors i principis essencials de la professió militar que contribueixen a la 
formació integral dels oficials del cos, i disposar de persones capacitades per al compliment 
del manament constitucional de garantir la seguretat ciutadana i protegir l’exercici dels 
drets i llibertats dels ciutadans.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Defensa i de l’Interior, amb l’aprovació 
prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 
de desembre de 2009,

DISPOSO:

Article 1. Finalitat.

L’objecte d’aquest Reial decret és la creació i l’establiment del règim jurídic del Centre 
Universitari de la Guàrdia Civil per a la seva adscripció, mitjançant el conveni corresponent, 
a una o diverses universitats públiques amb la finalitat d’impartir els ensenyaments 
universitaris oficials que acordin els ministeris de Defensa i Interior en funció de les 
exigències de l’exercici professional a la Guàrdia Civil.
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Article 2. Creació i titularitat del Centre.

1. Es crea, ubicat a l’Acadèmia d’Oficials de la Guàrdia Civil, el Centre Universitari de 
la Guàrdia Civil.

2. La titularitat del Centre correspon al Ministeri de l’Interior a través de la Direcció 
General de la Policia i de la Guàrdia Civil.

3. El Centre l’administra un Patronat la composició i les funcions del qual s’han 
d’establir en el conveni d’adscripció corresponent.

Article 3. Adscripció.

1. L’adscripció a una o diverses universitats públiques del Centre s’ha de fer d’acord 
amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2. L’adscripció del Centre comporta en tot cas:

a) Fixar la titulació o titulacions universitàries oficials de grau i postgrau que es poden 
obtenir al Centre, en funció de les necessitats de l’exercici professional a la Guàrdia Civil.

b) Establir el sistema de gestió economicoadministrativa del Centre, d’acord amb la 
legislació i normativa aplicable a cada universitat.

3. Per fixar les titulacions i el sistema de gestió economicoadministrativa s’han de 
tenir en compte les peculiaritats de la carrera professional a la Guàrdia Civil.

4. Quan culmini el procés d’adscripció, el Centre tindrà naturalesa de centre 
universitari públic amb la denominació de Centre Universitari de la Guàrdia Civil.

5. El Centre Universitari de la Guàrdia Civil es regeix per la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats; per la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de règim del 
personal del cos de la Guàrdia Civil; per la legislació autonòmica corresponent; per la 
normativa pròpia de cada universitat, pel conveni d’adscripció i per les seves normes 
internes d’organització i funcionament.

Article 4. Ensenyaments de grau, postgrau i línies de recerca.

1. El Centre Universitari de la Guàrdia Civil imparteix els ensenyaments conduents a 
l’obtenció dels títols de grau universitari que es determinin com a part integrant de 
l’ensenyament de formació dels oficials del cos de la Guàrdia Civil.

2. Al Centre Universitari de la Guàrdia Civil també s’hi poden impartir estudis 
conduents a l’obtenció de títols oficials de postgrau, en les modalitats de màster i de doctor. 
Així mateix s’han de definir i desenvolupar línies de recerca que es considerin d’interès per 
a la Guàrdia Civil, col·laborant, si és procedent, amb altres entitats i organismes públics 
d’ensenyament i recerca.

Article 5. Col·laboració amb altres centres universitaris.

1. Amb la finalitat d’impartir els ensenyaments determinats a l’article anterior, el Centre 
Universitari de la Guàrdia Civil ha d’establir acords de col·laboració amb altres centres, en 
especial amb els que pertanyen al sistema de centres universitaris de la defensa.

2. Els alumnes del cos de la Guàrdia Civil que cursin els seus dos primers anys de 
formació a l’Acadèmia General Militar de l’Exèrcit de Terra han de rebre ensenyament al 
Centre Universitari de la Defensa ubicat a la mateixa Acadèmia.

Article 6. Finançament.

1. El Centre compta amb pressupost propi finançat amb càrrec al capítol 4, Transferències 
corrents, i al capítol 7, Transferències de capital, del pressupost del Ministeri de l’Interior i, 
atès el seu caràcter de centre universitari, gaudeix d’autonomia econòmica i financera. Per 
al seu finançament pot comptar, a més a més, amb altres recursos procedents de les 
subvencions que, de conformitat amb la legislació vigent, se’ls pugui atorgar, els romanents 
de tresoreria i qualssevol altres ingressos percebuts en l’exercici de les seves activitats.
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2. El director del Centre és l’òrgan de contractació del Centre i està facultat per 
subscriure en nom i representació seus, d’acord amb la legislació i normativa vigent a la 
universitat d’adscripció, els contractes en què intervingui el Centre, sense perjudici de 
l’autorització del Patronat.

Disposició transitòria única. Ensenyament de formació per a la incorporació a l’escala 
superior d’oficials de la Guàrdia Civil per accés directe.

Fins que no s’actualitzi el règim del personal del cos de la Guàrdia Civil, segons el que 
determina la disposició final setena de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera 
militar, el nombre de places, els requisits i proves per a l’ingrés i el règim dels alumnes que 
accedeixin directament a l’ensenyament de formació per a la incorporació a l’escala 
superior d’oficials de la Guàrdia Civil es regeixen per les normes establertes per a les 
escales d’oficials dels cossos generals dels Exèrcits i Infanteria de Marina constituïdes a 
la Llei esmentada.

Així mateix, durant la fase de dos anys que han de cursar a l’Acadèmia General Militar de 
l’Exèrcit de Terra, de conformitat amb el que estableix l’article 20.4 de la Llei 42/1999, de 25 de 
novembre, de règim del personal del cos de la Guàrdia Civil, són alumnes del Centre Universitari 
de la Defensa ubicat allà, on han de rebre l’ensenyament universitari que es determini.

Finalitzat el període a què fa referència el paràgraf anterior 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 a l’exercici correcte de les 
comeses assignades a l’escala superior d’oficials, com la corresponent als estudis 
universitaris oficials de grau conduents a l’obtenció del títol que es determini.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa el present Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la competència exclusiva que, en matèria de seguretat 
pública, té atribuïda l’Estat, d’acord amb l’article 149.1.29a de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta els ministres de Defensa i de l’Interior per dictar totes les disposicions que 
considerin necessàries per a l’execució i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Modificacions pressupostàries.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de fer les modificacions pressupostàries 
necessàries per donar compliment al que preveu el present Reial decret, mitjançant la 
reassignació corresponent dels crèdits continguts en els pressupostos ordinaris del 
Ministeri de l’Interior, sense que en cap cas aquesta reassignació pugui suposar increment 
de la despesa pública.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de desembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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