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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

15873 Reial decret 1087/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifica el 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’ajusta 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.

El Reial decret 313/2019, de 26 d’abril, va modificar les dotacions de la plantilla 
reglamentària, amb l’objecte d’optimitzar la proporció i l’enquadrament entre els oficials 
generals, i mantenir les dotacions globals per a aquestes ocupacions.

El Reial decret 734/2020, de 4 d’agost, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica 
bàsica del Ministeri de l’Interior, introdueix modificacions importants en els nivells directius 
de la Direcció General de la Guàrdia Civil, i preveu en la seva estructura la creació del 
Comandament de Fronteres i Policia Marítima, el titular del qual ha de tenir l’ocupació de 
tinent general de la Guàrdia Civil en servei actiu. Aquesta nova configuració requereix 
l’adaptació de la plantilla reglamentària per donar resposta, de manera immediata, a les 
noves necessitats de dotacions de l’ocupació de tinent general.

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 del ministre de l’Interior i de la ministra de Defensa, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, amb l’informe del 
Ministeri d’Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres a la reunió del dia 9 de desembre de 2020,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’article 1 del Reial decret 872/2017, de 29 de setembre, pel 
qual es fixa la plantilla de la Guàrdia Civil per al període 2017-2021.

La taula que estableix les dotacions de plantilla per a les diferents ocupacions i escales 
de la Guàrdia Civil que consta a l’article 1 del Reial decret 872/2017, de 29 de setembre, 
pel qual es fixa la plantilla de la Guàrdia Civil per al període 2017-2021, queda modificada 
de la manera següent:

«Escala Ocupació 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Oficials.

Tinent general. 4 4 4 5

General de divisió. 7 8 8 8

General de brigada. 23 22 22 22

Coronel. 117 117 120 124

Tinent coronel. 217 217 220 225

Comandant. 256 277 302 322

Facultativa superior Llei 42/1999.

Coronel. 1 1 1 1

Tinent coronel. 4 4 4 4

Comandant. 10 10 21 34

Oficials Llei 42/1999.
Tinent coronel. 60 60 60 64

Comandant. 120 120 120 136

Facultativa tècnica Llei 42/1999. Comandant. 5 5 5 5

Suboficials.

Suboficial major. 46 46 52 60

Subtinent. 540 540 564 594

Brigada. 940 940 979 1024

Sergent primer. 2016 2016 2026 2046

Caporals i guàrdies.

Caporal major. 60 60 68 80

Caporal primer. 5919 5994 6162 6440

Caporal. 1480 1480 1480 1457»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de desembre de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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