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Siguranță Publică
Scopul principal pe care îl au unitățile care se ocupă de 

Siguranța Publică este cel de a proteja exercitarea liberă a 
drepturilor fundamentale ale cetățenilor, prin inermediul 
prevenirii.
 Marea extindere teritoriala pe care o are Garda Civilă 
(Guardia Civil), îi permite să acopere o zona foarte amplă, 

atât cât și un număr foarte mare de locuitori care apreciază 
apropierea de acest serviciu. 

Această distribuție  le permite membrilor care se ocupă de Siguranța Publică să 
mențină o relație apropiată cu cetățenii.
În acest mod  aceștia pot preveni situații de risc, să presteaze ajutor în caz de 
necesitate sau se ocupă de cercetări  atunci când este nevoie.

În ultimii ani, Garda Civilă (Guardia Civil)   s-a adaptat la nevoile cetățenilor.
În actualitate, secțiile din zona rurală dispun de mijloace avansate care le permite 
acestora să acorde o asistență eficientă și personală cetățenilor. Acest lucru se 
datorează tehnologiei avansate pe care aceștia o au la dispoziție, tehnologie care 
accelerează serviciul oferit.
La această dată, mașinile noastre dispun de  GPS, sistem care le permite celor 
de la Centrul de Operațiuni Complexe (Centros de Operaciones Complejas), 
să derive și să optimizeze toate resursele disponibile în orice moment pentru a 
putea răspunde la fiecare cerere care poate apărea.

Pentru a întări  necesitățile posturilor de la Garda Civilă există unitatea care se 
ocupă de siguranța cetățenilor (USECIC). Aceasta este o unitate specializată și 
centralizată la nivel de Cartier General (Comandancia)  a cărei sarcină este de a 
spori prezența în locurile necesare, de a se apropia de cetățeni și de a garantiza 
securitatea de care aceștia au nevoie.



Guardia Civil: Specialități6

Grupul de Trafic
Grupul de trafic este o unitate specializată și anume 

concepută prin Ordinul General numărul 32, din data 26 
august 1959. 
 Este un grup anume pregătit și organizat  pentru 
exercitarea competențelor atribuite prin legea care 
regulează Garda Civilă în materie de trafic, transport și 

siguranță pe șoselele de uz public, urbane și interurbane.

 Scopul Grupului de trafic este de a preveni infracțiunile săvârșite  împotriva 
securității circulației și a accidentelor, investigând și clarificând cauzele acestora. 
Oferă protecție și ajutor participanților la circulație, reorganizează circulația 
în străzile în care s-a alterat, reorganizează vehiculele în momente de blocaj 
de trafic, veghează ca regulile de trafic să fie îndeplinite,  pastrează siguranța  
infrastructurilor, atât cât și alte obligații de serviciu care apar prin intermediul 
măsurilor  legale și legislative.
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Serviciu de protejare al naturii
Conform  celor dispuse în articolul 12.1.B. e) al Legii Organice 

2/1986, din 13 martie, al Forțelor și Corpurilor de Securitate 
atât cât și a Ordinului General 72/1988, s-a creat în sânul 
Gărzii Civile grupul care se ocupă cu Serviciul de Protecție 
al Naturii, cunoscut sub numele de SEPRONA.
 Acest grup, reorganizat în două ocazii în anul 2000 si 2011, 

deține în acest moment 2000 de membri care se ocupă cu 
supravegherea respectării dispozițiilor privind conservarea 

naturii și a mediului înconjurător în toată amplitudinea lui.
 După mai mult de 27 de ani de la crearea sa, SEPRONA este în ziua de astăzi 
unul din elementele esențiale ale mediului rural spaniol, având un rol important  
și la protejarea mediului înconjurător din orașe.
Este unul din cele mai recunoscute grupuri ale Gărzii Civile.
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Serviciu Aerian
Înca de la creația serviciului de Elicoptere în 1973, Garda 

Civilă cu ajutorul Unității de Elicoptere a incrementat 
serviciile pe care le prestează cetățenilor. Această unitate 
a sporit capacitatea operativă în multe aspecte, atât prin 
activități independente cât și prin cooperare cu alte unități.

Serviciul Aerian este  organul specializat în a executa misiunile 
atribuite, misiuni în care este necesară utilizarea mediilor și a 

materialelor aeronautice.

Misiunea sa constă în organizarea, coordonarea și  exploatarea mediilor aeriene 
ale Gărzii Civile. Acest serviciu se ocupă și de consultanța tehnică în vederea 
îndeplinirii competențelor poliției administrative aeronautice.
În plus colaborează cu Autoritățile Judiciare în chestiuni propii ale Specialităților 
Aeriene.

Din anul 2008 Serviciul Aerian deține un compartiment fix unde își efectuează 
activitatea două aparate CESSNA CN-235, aparate care realizează servicii 
fundamentale folosite la controlul imigrației.
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Serviciu chinologic
Serviciul Chinologic și Redresaj (SECIR) este o specilitate a 

Gărzii Civile, specialitate în care se folosește câinele pentru a 
presta servicii cetățeanului.

De această ramura depind atât  Centrul de Dresaj Pentru 
Câini (CADEPE)   cât și Unitatea Chinologica Centrală 

(UCICE), ambele amplasate în El Prado  de Madrid.

Acolo se dresează câinii pentru detectarea drogurilor, explozibililor, pentru 
securitate și salvare.
Dresajul cuprinde de asemenea și următoarele modalități: monedă tip bacnotă, 
accelerante de incendii, cadavre scufundate, resturi biologice, momeli otrăvite, 
arme detonante, traficanți de droguri și tutun.

Grupul CADEPE se ocupă atât cu selecționarea elevilor cât și cu formarea lor 
prin intermediul cursurilor de specialitate. Acest centru, pe lângă faptul că este 
cel mai vechi din Spania, este pioner în introducerea sistemului de dresură 
FRONTEX.

Grupul UCICE este compus din instructori însărcinați cu instruirea câinilor, de 
asemenea acești instructori se ocupă și de ajutorul operativ pentru restul de 
Unități ale Corpului pe tot teritoriul național.
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SEDEX-NRBQ
Grupul SEDEX-MRBQ are ca menire a organiza, gestiona 

și executa sarcinile de căutare, depistare, neutralizare și 
dezactivare ale dispozitivelor de explozie, incendiere, 
radiologice, biologice și chimice, precum și în situații de 
urgență NRBQ.
Această sarcină se desfășoară în următoarele situații 

cheie: intervin în restabilirea  securității cetățenilor în caz de 
amenințări cu artefacte, execută direcțiile tehnice și întreținerea 

Sistemului de apărare NRBQ al Gărzii Civile, elaborează serviciile de informații 
privind  noile materiale, tehnicile și procedurile de detectare și dezactivare.

Încă din anul 1973 s-a creat profilul de “Expert în explozivi“ și datorită diferitelor 
amenințări, i s-a cerut Gărzii Civile modernizarea structurii pentru a putea presta 
un serviciu adecvat situației, drept ca urmare s-a creat Serviciul de Geniști și 
Apărare NRBQ.
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Serviciu Maritim
Cu toate că începutul Seviciului Maritim a fost în anul 1992,  

prin intermediul Ordinului General numărul 51 din 17 martie, 
în Madrid, actul constitutiv de creare al acestuia a avut loc  
în 21 februarie 1991 printr-un Real Decret.
Ca urmare a nevoii de a înzestra Corpul cu mijloace 
materiale și umane calificate în vederea realizării toate 

funcțiilor instituției în zona mării teritoriale, și în cazuri 
excepționale în afara ei, s-a creat Serviciul Maritim.

Serviciul Maritim are urmatoarele sarcini: prevenirea și depistarea infracțiunilor, 
efectuarea primelor anchete și informări tehnice, imigrație ilegală, prevenirea și 
urmărirea fraudelor și a contrabandei, păstrarea mediului înconjurător, controlul și 
inspecția pescuitului, protejarea patrimoniului istoric scufundat.
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Serviciu Montan
Serviciul Montan are ca misiune realizarea tuturor sarcinilor 

încredințate Gărzii Civile în zonele de munte sau în alte zone 
care, datorită dificultăților orografice sau climatologice în 
care se află, au nevoie de o pregătire fizică sau tehnică 
specială, atât cât și necesitatea de a folosi dispozitive 
tehnice adecvate.

Această sarcină specifică are urmatoarele roluri cheie: să ofere 
ajutor persoanelor care au suferit un accident, persoanelor care s-au pierdut sau 
au rămas izlolate în zonele de munte, sau în locuri cu acces greu. Să vegheze 
pentru conservarea mediului în zonele de munte, să asigure siguranța și  în același 
timp respectarea legislației în aceste zone, să realizeze servicii de monitorizare, 
prevenire și menținere a ordinei publice în zonele de schi și la concursurile 
sportive montane.
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Activități subacvatice
Grupul de Specialiști în activități Subacvatice (GEAS) a fost 

creat în mod oficial în anul 1981, cu toate acestea înca din 
anul 1962 au existat scufundări în Almeria.

GEAS are urmatoarele atribuții legate de mediul acvatic și 
subacvatic:

• Căutarea, localizarea și recuperarea persoanelor și a obiectelor din mediile 
acvatice și subacvatice. 

• Supravegherea, prevenirea și protejarea patrimoniului istoric scufundat.
• Pentru fapele comise în mediile subacvatice, atribuții de poliție judiciară.
• Sprijin pentru alte unități în aspectele tehnice și operative relaționate cu 

această specialitate.
• Identificarea fundului marin, a corpului bărcilor, a lucrărilor și obiectelor 

scufundate.
• Identificarea și scufundarea în subsolul marin sau subacvatic cu mijloace 

folosite de la distanță.
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Serviciu de Informații
Sediul central al serviciului de informații al Gărzii Civile 

depinde direct de Postul de Comandă al Operațiunilor. 
Misiunea lor este cea de a organiza, dirija și a gestiona 
obținerea, preluarea, tratamentul, analiza și difuzarea 
informației pertinente și siguranța publică în domeniul 
funcțiilor propii ale Gărzii Civile.

Altă sarcină al acestui grup este de a folosi informațiile în mod 
operativ mai ales în cazurile de terorism, atât în mediul național 

cât și cel internațional.

Serviciul de Informații al Gărzii Civile (SIGC) este constituit dintr-un ansamblu 
de Unități Specifice de Informații care formează  un tot în lupta împotriva 
terorismului cât și în alte funcții asignate.

Nu doar membrii SIGC ci toți membrii Corpului, oricare ar fi funcția pe care ar 
deține-o și sub tutela directă a șefilor lor, sunt obligați să obțină informații pentru 
a putea ușura luarea de decizii.
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Serviciu de Poliție Judiciară
Serviciul de Poliție Judiciară  depinde de sarcinile încredințate 

de către autoritățile judiciare și Ministerul Public. Aceste 
unități iși asumă responsabilitatea de a investiga și cerceta 
toate infracțiunile și faptele contravenționale.   
 

În acest scop, Poliția Judiciară (PJ) realizează funcții de 
cercetare, analiză strategică și operativă și dau nastere 

inteligenței de natură criminalistă.
În plus, cooperează cu Universități, situri specializate, companii și alte organizații 
și agenții de securitate de tip național și internațional. 
Cooperarea se realizează din dorința de a lupta împotriva amenințărilor care 
există în societatea noastră.

Se compune la nivel central de către : UCO (Unidad Central Operativa), Unitatea 
Tehnica de Polițe Judiciară și Serviciul de Criminalistică și la nivel de Cartier 
General și în Zonele de provincie  este compus din Unități Organice de PJ 
teritoriale. 
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Fiscal și Frontiere
Până în anul 1940 Garda Civilă nu a avut competențe în 

domeniul fiscal. Toate funcțiile acestei materii erau exercitate 
de către Corpul Carabinierilor.
 Începând cu Legea din 15 martie 1940, Garda Civilă a 
început să intervină în materiile de natură fiscală, exercitând 
funcțiile și activitățile legate de prevenirea și urmărirea 

contrabandei, traficului de droguri și a celorlalte activități în 
materie fiscală.

Datorită funcției tot mai importante pe care o reprezintă frontierele externe ale 
Spaniei care sunt aceleași ca și cele ale Uniunii Europene, cât și ca  urmare a 
anexării Spaniei la Comunitatea Economica Europeană care a dus la eliminarea 
frontierelor, a incrementării narcotraficului și a imigrației ilegale, toate acestea fac 
necesară stabilirea unor relații intense și de continuitate cu organismele naționale 
și internaționale, competențe în materie fiscală, supravegherea țărmurilor, 
frontiere, porturi, aeroporturi și a mării teritoriale.
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Equipa de rezervă și securitate
Grupul de Rezervă și Securitate s-a creat în anul 1988 cu 

scopul de a dota Garda Civilă cu unitați specializate pentru 
a putea face față cazurilor în care liniștea publica este 
tulburată.
În ziua de astăzi este singurul grup de rezervă al Gărzii 

Civile și este special conceput, pregătit și organizat, pentru 
a sprijini în mod parțial alte unități ale Corpului, având ca 

finalitate prevenirea, menținerea și restabilirea ordinei publice și 
siguranța cetățenilor.

Îndeplinește următoarele funcții:

•  Realizează sau colaborează la protecția și siguranța înaltelor demnități.
•  Ca sprijin în materie de apărare civilă, în special în cazurile de risc elevat, 

catastrofe sau calamități publice.
•  În caz de incidențe de tip nuclear, radiologic, biologic sau chimic, 

intervine în mod autonom sau integrându-se într-o unitate mai exinsă.
•  Consolidează și oferă sprijin altor unități ale Corpului conform propiei 

doctrine de utilizare.
•  Participă în dezvoltarea misiunilor internaționale care i se alocă.
•  Realizează dispozitivele operative speciale care îi sunt alocate.
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Unitatea Specială de Intervenții
Această Unitate a fost creată prin intermediul Ordinului 

General numărul 6 din 3 februarie 1982 și este concepută ca 
o Unitate Centrală unică și Specializtă a Gărzii Civile pentru 
a îndeplini misiuni specifice pe teritoriul satului spaniol sau 
în afara lui.

Îi sunt încredințate următoarele misiuni: 

- Să facă fața situației în care sunt capturați ostateci și să neutralizeze acest lucru, 
la fel în caz de răpire cand s-a detectat unde sunt localizate victimele.
- Să se ocupe de arestul infractorilor  foarte periculoși (membrii în oganizații 
teroriste sau care se ocupă cu traficul de droguri), a bolnavilor psihic foarte 
agresivi sau a celor care se află în circumstanțe extrem de priculoase (doar în 
cazuri excepționale).
- Protecția imediată a demnitarilor sau a personalităților care se află înr-un pericol 
iminent de atentat, în momente puntuale.
- În general se ocupă cu neutralizarea infracțiunilor care impun luarea unei 
inițiative imediate și foarte specializată, inițiativă necesară depinzând de gradul 
de pericol și risc.
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Unitatea de Acțiune Rurală
Prin intemediul Ordinului General 41/82 din 15 iunie, s-a creat 

Grupul de Acțiune privind Combaterea Terorismului Rural (în 
acest moment se numește Grupul de Acțiune Rapidă).
 Drept ca urmare a necesității  existenței unei unități care 
să se ocupe direct de lupta antiteroristă, s-a format Grupul 

Special de Securitate.

Prin Ordinul General numărul 25, din 21 septembrie 1998, s-a 
constituit Unitatea de Acțiune Rurală ca o Unitate de Forță Operațională.
 Aceasta este o unitate concepută, pregătită și organizată pentru a lupta 
împotriva elementelor teroriste și a executa operațiunile cu risc ridicat și care 
necesită un răspuns promt.
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Serviciu de subsol
Acest Serviciu depinde  în mod organic, funcțional și tehnic de 
Sediul Central al Grupului de Rezervă și Securitate, aceștia 
sunt singurii care îi pot asigna Seviciului de Subsol misiunile 
concrete pe care trebuie să le îndeplinească.

Din punct de vedere operațional este alcătuit din Echipa 
Principală de Acțiune (Equipo Basico de Actuacion, EBA) care este 

unitatea de bază al acestui serviciu și Echipa Principală de Consolidare 
(EBAR). EBA se compune  din patru specialiști și la rândul ei se subdivide în alte două 
echipe, una care implică zona subterană si a doua care muncește la suprafață dar în 
același timp sprijină și dă siguranța primei echipe.  
EBAR folosește dispozitive de lungă durată și complexitate, a cărei organizare este a 
unei echipe EBA dar care este întărită de componenții  care le sunt necesari.

Principalele misiuni specifice care îi sunt încredințate sunt următoarele:

•  Să realizeze recunoașterea preventivă pentru protejarea și siguranța 
subsolului.

•  Să fabrice rapoartele tehnice necesare pentru sistemele de securitate 
integrală ale clădirilor și a instalațiilor  căror securitate corespunde Corpului.

•  Să sprijine temporar dispozitivele de siguranță ale altor unități.
•  Să recolecteze probe și să fabrice rapoartele tehnice în fața oricărui incident 

relaționat cu mijloacele de acțiune, când acest lucru este cerut de către alte 
unități, de autorități judiciare sau administrative.

•  Să acorde ajutor persoanelor accidentate sau pierdute în rețelele subterane.
•  Orice altă muncă din domeniu care îi este încredințată.
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Inspectoratul pentru arme de foc și explozive
Garda Civilă (Guardia Civil) are competență exclusivă în 

materie de arme de foc, explozive, muniții și articole 
pirotehnice.
Aceasta este regulată prin Legea 2/86 din 13 martie, a 
Fortelelor și Corpurilor de Securitate și se face efectivă prin 

intermediul Inspectoratului General pentru arme de foc și 
explozive și își îndeplinește funcțiile prin intermediul IAE, S 

(Inspectoratul de Arme de Foc și Explozive).
Acest Grup este răspândit pe tot terotoriul național atât la nivel provincial cât 
și la nivel de Cartier general (Comandancias), nivel local (Compañias) și nivele 
Speciale.
Pentru a ușura formalitățile administrative în zonele cu dispersie georgafică, 
există Inspectoratul mobil de Arme de Foc și explozive.
Toate IAE,S sunt dirijate din punct de vedere tehnic de către Inspectoratul 
Central de Arme de Foc și Explozive (ICAE) cu sediul în Madrid și care menține 
o corespondență strânsă cu organisme și agenții internaționale pentru a putea 
controla în mod eficient armele și materiile explozive.
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Misiuni Internaționale
Prezența tot mai activă a Spaniei în forurile internaționale 

a avut drept urmare cote mai mari în ceea ce priveste 
participarea în ariile de pace și securitate mondială. Drept 
dovadă a acestui lucru sunt tratatele și angajamentele cu 
Națiunile Unite, OTAN, Uniunea Europeană, etc.                                                                               
Naturalețea militară și civilă a Gărzii Civile a făcut ca 

aceasta să participe în misiunile și operațiunile relaționate cu 
stabilitatea și menținerea păcii.

Recunoașterea succesului Gărzii Civile în străinatate se datorează, în parte, a 
pregătirii profesionale, capacitatea de adaptare și sarcinile încredințate pe care 
le desfășoară în teritoriul național, atât cât și umanitatea care îi caracterizează, 
modul în care își desfășoară munca și felul în care tratează populația.

Mai multi de 6000 de agenți ai Gărzii Civile au participat în operațiunile și 
misiunile de pace, sub steagul Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și OTAN între 
altele.
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Escadrila de Cavalerie
Escadrila de Cavalerie, ca și unitate,  s-a născut pe 10 iunie 

1958  prin Ordinul Directorului General, ca urmare  a nevoii 
de a deține o unitate instruită în mod specific în cadrul 
serviciului cu caii. Se numește Escadrila de Cavalerie a 
Gărzii Civile. Este singura unitate de Cavalerie a Gărzii Civile 

și singura Escadrilă de Săbii din lume.

Este definită ca și „ Unitate montană special pregătită petru a 
îndeplinii toate sarcinile atribuite Agrupării, sarcini care se adaptează la mediile 
speciale și  a metodelor de acțiune. În acest fel v-a participa ca și Unitate de 
Onoare și Protocol în actele cu o relevanță specială care li se solicită.

Misiunile sale încredințate de către Grupul de Rezervă și Securitate sunt 
următoarele:

•  A aproteja și a asigura siguranța înaltelor personalități.
•  A colabora în materie de Protecție Civilă, în special în cazurile cu risc 

ridicat, catastrofe sau calamități publice.
•  A sprjini alte unități ale Corpului conform propiei doctrine de muncă.
•  A desfășura dispozitivele operaționale care îi sunt încredințate.
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Serviciul de Armament și echipamente 
polițienești

Funcția Serviciului de Armament și Echipamente Polițienești 
este de a promova achiziționarea de armament, muniții și 
celelalte echipamente polițienești atât cât și administrarea, 
controlul, depozitarea, distribuția, inspecția și menținerea 

acestor mijloace.

Se mai ocupă și cu:

•  Propunerile de omologare asupra armelor, munițiilor și materialului special 
alocat Corpului.

•   Distribuția și monitorizarea materialului (referitor la control și depozitare).
•  Întreținerea întregului material pe care îl deține în funcție de ierarhia de 

menținere.
•   Cursuri de pregătire pentru persoanele care doresc să se specializeze în 

această ramură (Armurier de Comandancia),  perfecționarea personalului 
care își desfășoară activitatea (Conferințe de actualizare pentru Armurieri 
de Comandancia), și formare pentru Oficialii care dețin post de șefie  de 
Armament și Echipament Polițienesc în Unităile Corpului.

•  Exercitarea conducerii tehnice și inspecție în Unitățile  de Specialitate.
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Tehnologii ale Informației
Dezvoltarea, implementarea și gestionarea tehnologiilor 

informației în cadrul Gărzii Civile sunt coordonate prin 
intermediul  Sediului Central al Serviciilor Tehnice (Jefatura 
de Servicios Técnicos).
Acesta este  organ central care depinde de Subdirecția 

Generală de Sprijin (Subdirección General de Apoyo), 
care are ca misiune specifică achiziționarea, controlarea și 

menținerea din punct de vedere operațional a echipamentelor,  
sistemelor informatice și telecomunicațiilor de la Garda Civilă.
Un aspect relevant al acestor funcții este cel al siguranței, atât din punct de 
vedere al integrității și persistenței informației, cât și asigurarea serviciilor 
corporatiste.

Din acest Sediu Central (Jefatura), se promovează de asemenea atenția 
permanentă către inovația tehnologică relaționată cu industria Informatică  și 
de comunicații în cele două aspecte software și hardware, procurând astfel  ca 
activitatea operativă a Instituției să fie sprijinită în mod corespunzator cu soluții 
tehnice de ultimă generație.

De asemenea, în același context organic și tehnologic, trebuie menționate 
sarcinile importante de programare, obținerea și ordonarea de date necesare, în 
vederea elaborării analizelor statistice corespunzătoare în cadrul instituțional. 
Acestea servesc ca sprijin în luarea de decizii.

	



	


