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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
19211 Reial decret 1674/2010, de 10 de desembre, pel qual es modifica la disposició 

addicional única del Reial decret 970/2007, de 13 de juliol, pel qual es modifica 
el Reglament general de recompenses militars, aprovat pel Reial decret 
1040/2003, d’1 de agost.

El 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 vermell, es concedeixen a les persones que, amb valor, han realitzat accions, 
fets o serveis eficaços en el transcurs d’un conflicte armat o d’operacions militars que 
impliquen o poden implicar l’ús de força armada, i que comporten uns dots militars o de 
comandament significatius. Pel Reial decret 970/2007, de 13 de juliol, es va establir que 
també són mereixedors d’aquestes creus, amb distintiu vermell, els morts en acte de servei 
mentre participaven en missions a l’exterior, com a conseqüència d’accions violentes 
d’elements hostils, en consideració al sacrifici que representa la pèrdua de la vida com a 
conseqüència d’aquestes accions. Aquesta modificació establia la limitació temporal per la 
qual es podrien iniciar d’ofici els procediments necessaris per a la concessió d’aquestes 
creus del mèrit, amb distintiu vermell, referida al motiu que els fets s’haguessin produït a 
partir de l’entrada en vigor del Reial decret 1040/2003, és a dir, el 5 de desembre de 2003.

Aquesta limitació temporal ha provocat que supòsits de fet semblants durant les 
mateixes missions estiguin tenint un reconeixement diferent depenent del moment en què 
s’hagin produït. Per evitar aquesta desigualtat en el tractament de les recompenses es 
promou una modificació de la disposició addicional única del Reial decret 970/2007, que 
amplia els supòsits als fets corresponents a missions a l’exterior que estaven en curs en el 
moment de l’entrada en vigor del Reial decret 1040/2003, d’1 d’agost, amb independència 
que els fets concrets s’haguessin produït abans o després d’aquesta data.

Finalment, l’apartat 3 de la disposició addicional segona de la Llei 39/2007, de 19 de 
novembre, de la carrera militar, disposa que s’han d’establir per reglament els fets o serveis 
i les circumstàncies que determinen la concessió de les diferents recompenses, així com 
els tràmits i procediments.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 10 de desembre de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de la disposició addicional única del Reial decret 970/2007, 
de 13 de juliol, pel qual es modifica el Reglament general de recompenses militars, 
aprovat pel Reial decret 1040/2003, d’1 d’agost.

La disposició addicional única del Reial decret 970/2007, de 13 de juliol, queda 
redactada de la manera següent:

«Disposició addicional 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 respectives competències, han 
d’iniciar d’ofici els procediments necessaris per a la concessió de creus del Mèrit 
Militar, del Mèrit Naval i del Mèrit Aeronàutic, amb distintiu vermell, al personal que, 
com a conseqüència del que preveuen els articles 36 i 37 del Reglament general de 
recompenses militars, s’hagi fet creditor de les recompenses esmentades, sempre 
que les accions, fets o serveis recompensats s’hagin produït a partir de l’entrada en 
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vigor del Reial decret 1040/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general 
de recompenses militars, o durant el desenvolupament de missions a l’exterior que 
estaven en curs en el moment de l’entrada en vigor del dit Reial decret.

Si pels mateixos fets ja s’han concedit creus del Mèrit Militar, del Mèrit Naval o 
del Mèrit Aeronàutic, amb distintiu diferent del vermell, les autoritats esmentades en 
el paràgraf anterior han de promoure la modificació, si s’escau, de la recompensa 
militar inicialment concedida.»

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, 10 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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