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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
1231 Reial decret 20/2013, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament 

general de recompenses militars, aprovat pel Reial decret 1040/2003, d’1 
d’agost.

L’article 40 del Reglament general de recompenses militars, aprovat pel Reial 
decret 1040/2003, d’1 d’agost, estableix que les creus del Mèrit Militar, del Mèrit Naval i 
del Mèrit Aeronàutic, amb distintiu groc, es concedeixen per accions, fets o serveis que 
comportin un greu risc i en els casos de lesions greus o mort, com a conseqüència d’actes 
de servei, sempre que impliquin una conducta meritòria.

L’article 41 del Reglament esmentat, per la seva part, determina les accions, els fets o 
els serveis recompensables, exclosos aquells als quals correspongui la concessió de les 
creus del Mèrit Militar, del Mèrit Naval o del Mèrit Aeronàutic, amb distintiu vermell o blau, 
que han de fonamentar la concessió d’aquestes medalles amb distintiu groc.

Tenint en compte l’experiència adquirida des de l’entrada en vigor del Reglament 
general de recompenses militars, i davant l’obligació moral que les Forces Armades 
recompensin d’alguna manera el ferit o la família del mort en acte de servei, sigui en un 
teatre d’operacions a l’estranger o en el territori nacional, com una manera d’oferir consol 
i reconèixer que l’acte dut a terme va tenir una transcendència digna de reconeixement, el 
cap d’Estat Major de la Defensa, seguint un acord del Consell de Caps d’Estat Major 
d’abril de 2010, va acordar iniciar els tràmits per modificar el Reglament general de 
recompenses militars en relació amb les propostes de concessió de creus del Mèrit Militar, 
Naval o Aeronàutic amb distintiu groc, per incloure expressament, mitjançant la modificació 
dels articles 40 i 41, el supòsit en què es produeixi mort o lesions greus en acte de servei, 
amb pèrdua d’aptitud psicofísica de l’afectat per al servei, sense haver contribuït, per 
imprudència, desobediència o altres circumstàncies, a aquest resultat.

D’altra banda, i tenint en compte que les operacions que duen a terme les nostres 
Forces Armades són de caràcter conjunt i en les accions de combat que es produeixen, en 
alguns casos, participen militars de més d’un exèrcit, sembla raonable que l’actuació dels 
nostres militars en operacions sigui valorada per una mateixa norma, pel que fa a 
l’acreditació del valor, independentment de l’exèrcit de pertinença.

Amb aquest motiu s’aprofita la modificació actual del Reglament general de recompenses 
militars per, davant de la diversitat de situacions plantejades en el procés de reconeixement del 
valor, autoritzar el ministre de Defensa per establir de manera reglamentària els fets, els serveis 
i les circumstàncies determinants de la declaració del valor en les seves diferents modalitats i la 
seva anotació corresponent en el full de serveis, en els casos en què aquesta declaració no es 
derivi directament de la concessió d’una recompensa militar.

El projecte s’ha sotmès a informe del Consell de Personal de les Forces Armades.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa, d’acord amb el Consell d’Estat i 

amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de gener de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament general de recompenses militars, aprovat pel 
Reial decret 1040/2003, d’1 d’agost.

U. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 40 del Reglament general de recompenses 
militars, aprovat pel Reial decret 1040/2003, d’1 d’agost, amb la redacció següent:

«També es poden atorgar les esmentades creus amb distintiu groc a les 
persones que en acte de servei o en ocasió d’aquest morin o pateixin lesions greus, 
sense haver contribuït, per imprudència, desobediència o altres circumstàncies, a 
aquest resultat.»
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Dos. S’afegeix un nou paràgraf d) a l’article 41 del Reglament general de 
recompenses militars, amb la redacció següent:

«d) Els que produeixin en acte de servei o en ocasió d’aquest el resultat de 
mort o de lesió greu determinant de la pèrdua d’aptitud psicofísica per al servei, 
sempre que no hi hagi imperícia, imprudència, desobediència, incompliment 
d’ordres o incompliment de mesures de seguretat.»

Tres. S’afegeix una nova disposició addicional, l’onzena, al Reglament general de 
recompenses militars, amb la redacció següent:

«Disposició addicional onzena. Declaració del valor.

S’autoritza el ministre de Defensa a establir els fets, els serveis i les 
circumstàncies determinants de la declaració del valor, en les seves diferents 
modalitats, dels membres de les Forces Armades i la seva anotació corresponent 
en el full de serveis.»

Disposició transitòria única. Retroactivitat de la norma.

El cap d’Estat Major de la Defensa, el subsecretari de Defensa i els caps d’Estat Major 
dels Exèrcits, cada un en l’àmbit de les seves competències respectives, poden iniciar 
d’ofici els procediments necessaris per a la concessió de creus del Mèrit Militar, del Mèrit 
Naval i del Mèrit Aeronàutic, amb distintiu groc, al personal que, com a conseqüència de 
les modificacions dutes a terme per aquest Reial decret a l’article 41 del Reglament 
general de recompenses militars, s’hagi fet creditor de la recompensa esmentada, sempre 
que els fets que donin lloc a la seva concessió s’hagin produït després de l’entrada en 
vigor del Reial decret 1040/2003, d’1 d’agost.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de gener de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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