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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS
3360

Reial decret 107/2018, de 9 de març, pel qual es modifica el Reglament de la
Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les
víctimes del terrorisme, aprovat pel Reial decret 671/2013, de 6 de setembre.

La Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes
del terrorisme, està inspirada en els principis de memòria, dignitat, justícia i veritat, que són
les idees força que fonamenten aquesta norma, que busca en darrera instància la reparació
integral de la víctima. Precisament, la defensa de la dignitat de les persones víctimes
d’accions terroristes es complementa en el títol sisè amb el reconeixement públic necessari
i social a través del sistema de reconeixements i condecoracions.
De conformitat amb el que disposa la redacció originària de la Llei esmentada, el Reial
Orde de Reconeixement de les Víctimes del Terrorisme s’atorgava, amb el grau de Gran
Creu, a títol pòstum, als morts en actes terroristes, i, amb el grau de Comanda, als ferits i
segrestats en actes terroristes.
En aquests mateixos termes el Reglament de la Llei 29/2011, de 22 de setembre,
aprovat pel Reial decret 671/2013, de 6 de setembre, en el títol V «Reconeixements i
condecoracions», es refereix exclusivament a la Gran Creu i a la Comanda.
La Llei 29/2011, de 22 de setembre, va ser modificada per la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, i va crear, amb efectes
des de l’1 de gener de 2014, un nou grau de condecoració del Reial Orde de Reconeixement
Civil a les Víctimes del Terrorisme, la Insígnia, com a reconeixement als que tinguin la
condició d’amenaçats, als il·lesos en atemptat terrorista, així com al cònjuge o la persona
lligada per una relació d’afectivitat anàloga, els pares, els avis, els germans i familiars dels
morts fins al segon grau de consanguinitat.
Posteriorment, la disposició final quarta de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de
règim de personal de la Policia Nacional, va modificar tant l’article 4.6 com el 52.2 de la Llei
29/2011, de 22 de setembre, als efectes d’incloure-hi, com a beneficiaris de la Insígnia, els
familiars dels ferits que hagin patit lesions incapacitants en els seus diferents graus fins al
segon grau de consanguinitat.
En conseqüència, els principis de necessitat, eficàcia i seguretat jurídica fan necessari
adaptar la regulació del Reglament a la redacció vigent de la Llei 29/2011, de 22 de
setembre, per tal d’incorporar-hi els aspectes relacionats amb el nou grau, la Insígnia, que
requereixen la seva regulació adequada i imprescindible d’acord amb els principis de
proporcionalitat i eficiència que exigeix qualsevol norma.
A més, es completa, s’actualitza i s’aclareix la redacció d’alguns preceptes del
Reglament esmentat per millorar-ne i facilitar-ne l’aplicació.
Quant al seu contingut i tramitació aquest Reial decret observa els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, exigits
com a principis de bona regulació per l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, s’ha sotmès al tràmit d’audiència dels ciutadans, que preveu l’article 26.6
de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, per tal de disposar d’aportacions
addicionals que contribueixin a la transparència de la norma.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la regulació de les condicions bàsiques que
garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels
deures constitucionals.
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En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior, de Justícia, d’Hisenda i Funció
Pública, i d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 9 de març de 2018,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reglament de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de
reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, aprovat pel Reial
decret 671/2013, de 6 de setembre.
El Reglament de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció
integral a les víctimes del terrorisme, aprovat pel Reial decret 671/2013, de 6 de setembre,
queda modificat de la manera següent:
U.

L’apartat 2 de l’article 48 queda redactat de la manera següent:
«2. Els procediments de concessió de les condecoracions que preveu l’article
60 s’inicien a sol·licitud de l’interessat o de les persones indicades a l’article 6 per
instar, per ordre de presentació de la sol·licitud, la que correspongui a la persona
morta, i s’ha de formalitzar en el model de sol·licitud que figura a l’annex. No obstant
això, aquest procediment també el pot iniciar d’ofici el Ministeri de l’Interior, amb la
consulta prèvia amb els destinataris, quan tingui coneixement dels fets que puguin
donar lloc al reconeixement.»

Dos.

L’apartat 4 de l’article 49 queda redactat de la manera següent:

«4. El termini per sol·licitar les condecoracions que preveu l’article 60 o, si
s’escau, per a l’inici d’ofici de l’expedient, amb la consulta prèvia amb els destinataris,
és de cinc anys a comptar de la comissió de l’acte terrorista o des que l’Administració
pública en tingui coneixement.»
Tres.

Els apartats 1 i 2 de l’article 60 queden redactats de la manera següent:

«1. El Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme comprèn
els graus següents:
a) Gran Creu, que es concedeix, a títol pòstum, als morts en actes terroristes.
b) Comanda, que s’atorga als qui hagin patit danys físics o psíquics i segrestats
en actes terroristes.
c) Insígnia, que es concedeix als que tinguin la condició d’amenaçats, als
il·lesos en atemptat terrorista, així com al cònjuge del mort o la persona lligada amb
ell per una relació d’afectivitat anàloga, els pares, els fills, els avis, els germans i els
nets dels morts, així com els familiars dels ferits que hagin patit lesions incapacitants
en els seus diferents graus fins al segon grau de consanguinitat.
2. El titular del Ministeri de l’Interior ha d’elevar a l’aprovació del Consell de
Ministres els projectes de reials decrets de concessió del grau de la Gran Creu i
concedir, mitjançant una ordre i en nom de Sa Majestat el Rei, els graus de Comanda
i Insígnia.»
Quatre.

L’apartat 2 de l’article 61 queda redactat de la manera següent:

«2. La Gran Creu atorga tractament d’excel·lència, la Comanda d’il·lustríssim
senyor o il·lustríssima senyora i la Insígnia de senyor o senyora.»
Cinc.

S’incorpora un paràgraf c) a l’article 62:

«c) Insígnia: consisteix en una Creu de les mateixes característiques que les
descrites per a la Gran Creu i la Comanda, amb la diferència de la mida, que és de
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45 mil·límetres de diàmetre. Tot el conjunt de la Creu penja d’una corona de llorer en
metall daurat. Es porta penjant amb una cinta de 30 mil·límetres d’amplada amb els
colors de l’Orde, vermell i blanc, i les franges blanques que ocupen les vores de la
cinta mesuren 3 mil·límetres. Al revers de la Insígnia hi ha una corona circular, amb
vores daurades d’1 mil·límetre, esmaltada en negre, de 20 mil·límetres de diàmetre
i 4 mil·límetres de gruix, on hi ha gravada en lletra daurada i majúscules la inscripció
següent «reconeixement i memòria», amb una petita creu llatina a la part inferior. A
l’interior hi ha un cercle esmaltat en vermell de 15 mil·límetres de diàmetre, amb un
quadrat daurat de 8 mil·límetres a l’interior.»
Sis. El model de sol·licitud de concessió de condecoració del Reial Orde de
Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme, de l’annex «Models de sol·licituds»,
queda redactat de la manera següent:
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SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE CONDECORACIÓ
REIAL ORDE DE RECONEIXEMENT CIVIL A LES
VÍCTIMES DEL TERRORISME

MINISTERI
DE L'INTERIOR

DADES PERSONALS DE LA VÍCTIMA
NOM:

COGNOMS:
NACIONALITAT:

LLOC DE NAIXEMENT (localitat i província, o Estat):

COMANDA

DATA DE NAIXEMENT:
DATA DE MORT:
(Si s'escau)

CONDECORACIÓ QUE SE SOL·LICITA:
GRAN CREU

DNI/PASSAPORT/NIE:

INSÍGNIA

DADES DEL SOL·LICITANT
COGNOMS:
RELACIÓ DE PARENTESC AMB LA VÍCTIMA

NOM:

DNI/PASSAPORT:

TELÈFON FIX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

TELÈFON MÒBIL:
DOMICILI (carrer, número i localitat):

PROVÍNCIA:
CODI POSTAL:

DADES DE L'ACTE TERRORISTA
LLOC:

DATA:

AUTORIA:

MOTIUS QUE FONAMENTEN LA SOL·LICITUD:

RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Les relacions amb l'Administració durant la tramitació del procediment es fan per mitjans electrònics, excepte decisió en contra de l'interessat. Si us plau, marqueu la
casella que correspongui:
SÍ vull relacionar-me amb l'Administració a través de mitjans electrònics.
NO vull relacionar-me amb l'Administració a través de mitjans electrònics.
Si opteu per relacionar-vos per mitjans electrònics i voleu rebre un avís per correu electrònic o telèfon mòbil, en què se us informi de la posada a la vostra disposició
d'una notificació en el punt d'accés general de l'Administració (carpeta ciutadana) o a l'adreça electrònica habilitada única, si us plau, marqueu la casella següent

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que són certes i comprovables les dades consignades en aquesta sol·licitud i AUTORITZO la consulta de les dades i els
documents necessaris per a aquest procediment que ja consten a l'Administració, amb garantia de confidencialitat i als efectes exclusius d'aquesta sol·licitud.
En cas que no n'autoritzeu la consulta, marqueu la casella següent
relació de parentesc amb la víctima.

i presenteu una fotocòpia del DNI/NIF i, si s'escau, del llibre de família que acrediti la vostra

.........., .... de......... de.....
(Signatura)
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.-En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, se us informa que les vostres dades
s'inclouen en un fitxer automatitzat de titularitat del Ministeri de l'Interior i únicament es poden utilitzar per al compliment estricte dels fins derivats de la tramitació
de la vostra sol·licitud. El titular de les dades té reconeguts els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, i s'ha d'adreçar a la Subdirecció General de
Suport a les Víctimes del Terrorisme, Carrer Amador de los Ríos, 8. 28071 MADRID.

MINISTERI DE L'INTERIOR.
Subdirecció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme
C. Amador de los Ríos, 8
28010 –MADRID

SUBD. GRAL. DE SUPORT A LES VÍCTIMES DEL
TERRORISME
AMADOR DE LOS RÍOS, 8
28071 –MADRID
Tel.: 91 537 24 42/FAX: 91 537 24 51 Adreça electrònica:

condecoracion@interior.es
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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 març de 2018.
FELIPE R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

http://www.boe.es
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