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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
17559 Reial decret 1385/2011, de 14 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de 

la Creu a la Constància en el Servei, aprovat pel Reial decret 682/2002, de 12 
de juliol.

La disposició addicional segona de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera 
militar, estableix que la constància en el servei i la conducta irreprotxable dels militars de 
carrera, oficials i suboficials de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil, es recompensa 
amb l’ingrés en el Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild i, en el cas dels altres militars 
professionals de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil, es recompensa amb la Creu a 
la Constància en el Servei. En els dos casos s’estableixen reglamentàriament els fets o 
serveis i les circumstàncies que determinen la concessió de les diferents recompenses, 
així com els tràmits i procediments.

El Reial decret 682/2002, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Creu a 
la Constància en el Servei, tenia com a finalitat recompensar els militars professionals i 
els membres de la Guàrdia Civil que, tot i no estar compresos en l’àmbit d’aplicació del 
Reglament del Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild, aprovat per Reial decret 
1189/2000, de 23 de juny, mantenien una relació de serveis de caràcter permanent.

D’aquesta manera, i d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de la disposició addicional 
segona de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, es fa necessari 
modificar el Reglament de la Creu a la Constància en el Servei, en el sentit de possibilitar 
la concessió d’aquesta recompensa als militars de complement i als militars de tropa i 
marineria que compleixin els requisits que estableix el Reglament, tot i que la seva relació 
de serveis professionals amb les Forces Armades no tingui un caràcter permanent.

D’altra banda, es disminueix el termini per a la concessió de la Creu a la Constància 
en el Servei Categoria d’Or a 30 anys, en similitud a la concessió de recompenses del 
Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild, en tenir totes dues com a finalitat principal la de 
recompensar i distingir la conducta irreprotxable i la constància en el servei.

Finalment, s’adapta el Reglament general de recompenses militars, aprovat per Reial 
decret 1040/2003, d’1 d’agost, al que estableix la disposició addicional segona de la Llei 
39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.

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 14 
d’octubre de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament de la Creu a la Constància en el Servei, aprovat 
pel Reial decret 682/2002, de 12 de juliol.

El Reglament de la Creu a la Constància en el Servei, aprovat pel Reial decret 
682/2002, de 12 de juliol, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’article 1, que queda redactat en els termes següents:

«La Creu a la Constància en el Servei té per finalitat recompensar i distingir els 
militars de complement i els militars de tropa i marineria, així com els membres del 
Cos de la Guàrdia Civil pertanyents a l’escala de caporals i guàrdies, per la seva 
constància en el servei i conducta irreprotxable, d’acord amb el que estableixen les 
reials ordenances per a les Forces Armades, aprovades pel Reial decret 96/2009, 
de 6 de febrer.»
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Dos. Es modifiquen els paràgrafs a) i b) de l’article 3, que queden redactats en els 
termes següents:

«a) Ser militar de complement, militar de tropa i marineria o membre de la 
Guàrdia Civil pertanyent a l’escala de caporals i guàrdies.

b) Tenir complerts quinze anys per a la Creu de Bronze, vint-i-cinc anys per a 
la Creu de Plata i trenta anys per a la Creu d’Or, de serveis efectius, amb els 
abonaments i descomptes que siguin procedents, d’acord amb la normativa 
aplicable.»

Disposició addicional primera. Sol·licituds de concessió i data d’antiguitat.

1. Els militars de complement, els militars de tropa i marineria i els membres de la 
Guàrdia Civil pertanyents a l’escala de caporals i guàrdies que, abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, tinguin complerts els requisits exigibles en el Reglament de la 
Creu a la Constància en el Servei i tinguin més de quinze, vint-i-cinc i trenta anys de 
serveis efectius, respectivament, amb els abonaments que siguin procedents, poden 
sol·licitar la concessió de la Creu a la Constància en el Servei, en les seves diferents 
modalitats, en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
independentment de la situació administrativa en què es trobin, llevat que hagin passat a 
retir, i es concedeix amb l’antiguitat de la data de compliment de les condicions.

2. Si la sol·licitud es produeix transcorreguts sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, s’ha d’assignar, com a data d’antiguitat, la de la sol·licitud.

Disposició addicional segona. Règim dels militars de complement de la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, de règim del personal de les Forces Armades.

El que disposa aquest Reial decret no és aplicable als militars de complement de la 
Llei 17/1999, de 18 de maig, que tinguin subscrit un compromís de llarga durada, que 
poden ingressar en el Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild si compleixen els requisits 
de conducta irreprotxable i temps de serveis comptabilitzats en la seva forma de vinculació 
a les Forces Armades, exigits als militars de carrera en les normes reglamentàries 
corresponents.

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

L’apartat 2 de l’article 63 del Reglament general de recompenses militars, aprovat pel 
Reial decret 1040/2003, d’1 d’agost, queda redactat en els termes següents:

«2. La Creu a la Constància en el Servei té per finalitat recompensar i distingir 
els militars de complement, els militars de tropa i marineria i els membres del Cos 
de la Guàrdia Civil pertanyents a l’escala de caporals i guàrdies, per la seva 
constància en el servei i conducta irreprotxable, d’acord amb el que estableixen les 
reials ordenances per a les Forces Armades.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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