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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE DEFENSA
17559 Real decreto 1385/2011, do 14 de outubro, polo que se modifica o Regulamento 

da Cruz á Constancia no Servizo, aprobado polo Real decreto 682/2002, do 12 
de xullo.

A disposición adicional segunda da Lei 39/2007, do 19 de novembro, da carreira 
militar, establece que a constancia no servizo e a irreprochable conduta dos militares de 
carreira, oficiais e suboficiais das Forzas Armadas e da Garda Civil se recompensarán co 
ingreso na Real e Militar Orde de San Hermenexildo e que, no caso dos demais militares 
profesionais das Forzas Armadas e da Garda Civil, se recompensarán coa Cruz á 
Constancia no Servizo. En ambos os casos estableceranse regulamentariamente os 
feitos ou servizos e as circunstancias que determinarán a concesión das diferentes 
recompensas, así como os trámites e procedementos.

O Real decreto 682/2002, do 12 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Cruz 
á Constancia no Servizo, tiña como finalidade recompensar os militares profesionais e os 
membros da Garda Civil que, non estando comprendidos no ámbito de aplicación do 
Regulamento da Real e Militar Orde de San Hermenexildo, aprobado polo Real decreto 
1189/2000, do 23 de xuño, mantiñan unha relación de servizos de carácter permanente.

Deste modo, e conforme o disposto no punto 2 da disposición adicional segunda da 
Lei 39/2007, do 19 de novembro, da carreira militar, faise necesario modificar o 
Regulamento da Cruz á Constancia no Servizo, no sentido de posibilitar a concesión 
desta recompensa aos militares de complemento e aos militares de tropa e mariñeiría que 
cumpran os requisitos establecidos no regulamento, a pesar de que a súa relación de 
servizos profesionais coas Forzas Armadas non teña carácter permanente.

Por outro lado, redúcese o prazo para a concesión da Cruz á Constancia no Servizo 
Categoría de Ouro a 30 anos, en similitude á concesión de recompensas da Real e Militar 
Orde de San Hermenexildo, ao ter ambas as dúas como principal finalidade a de 
recompensar e distinguir a irreprochable conduta e a constancia no servizo.

Finalmente, adáptase o Regulamento xeral de recompensas militares, aprobado polo 
Real decreto 1040/2003, do 1 de agosto, ao establecido na disposición adicional segunda 
da Lei 39/2007, do 19 de novembro, da carreira militar.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Defensa, de acordo co Consello de Estado e 
logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 14 de outubro de 2011,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Regulamento da Cruz á Constancia no Servizo, aprobado 
polo Real decreto 682/2002, do 12 de xullo.

O Regulamento da Cruz á Constancia no Servizo, aprobado polo Real decreto 
682/2002, do 12 de xullo, queda modificado como segue:

Un. Modifícase o artigo 1, que queda redactado nos seguintes termos:

«A Cruz á Constancia no Servizo ten por finalidade recompensar e distinguir os 
militares de complemento e os militares de tropa e mariñeiría, así como os membros 
do Corpo da Garda Civil pertencentes á escala de cabos e gardas, pola súa 
constancia no servizo e irreprochable conduta, a teor do que establecen as reais 
ordenanzas para as Forzas Armadas, aprobadas polo Real decreto 96/2009, do 6 
de febreiro.»
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Dous. Modifícanse as letras a) e b) do artigo 3, que quedan redactadas nos 
seguintes termos:

«a) Ser militar de complemento, militar de tropa e mariñeiría ou membro da 
Garda Civil pertencente á escala de cabos e gardas.

b) Ter cumpridos quince anos, para a Cruz de Bronce; vinte e cinco anos para 
a Cruz de Prata, e trinta anos, para a Cruz de Ouro, de servizos efectivos, cos 
aboamentos e descontos que procedan, conforme a normativa aplicable.»

Disposición adicional primeira. Solicitudes de concesión e data de antigüidade.

1. Os militares de complemento, os militares de tropa e mariñeiría e os membros da 
Garda Civil pertencentes á escala de cabos e gardas que con anterioridade á entrada en 
vigor deste real decreto teñan cumpridos os requisitos exixibles no Regulamento da Cruz 
á Constancia no Servizo e conten con máis de quince, vinte e cinco e trinta anos de 
servizos efectivos, respectivamente, cos aboamentos que procedan, poderán solicitar a 
concesión da Cruz á Constancia no Servizo, nas súas distintas modalidades, no prazo de 
seis meses a partir da entrada en vigor deste real decreto, independentemente da 
situación administrativa en que se encontren, salvo que pasasen a retiro, concedéndose 
coa antigüidade da data de cumprimento das condicións.

2. Se a solicitude se produce transcorridos seis meses desde a entrada en vigor 
deste real decreto, asignarase, como data de antigüidade, a da solicitude.

Disposición adicional segunda. Réxime dos militares de complemento da Lei 17/1999, 
do 18 de maio, de réxime do persoal das Forzas Armadas.

O disposto neste real decreto non será de aplicación aos militares de complemento 
da Lei 17/1999, do 18 de maio, que teñan subscrito un compromiso de longa duración, 
que poderán ingresar na Real e Militar Orde de San Hermenexildo se cumpren os 
requisitos de irreprochable conduta e tempos de servizos contabilizados na súa forma de 
vinculación ás Forzas Armadas, exixidos aos militares de carreira nas normas 
regulamentarias correspondentes.

Disposición derradeira primeira. Modificación do Regulamento xeral de recompensas 
militares, aprobado polo Real decreto 1040/2003, do 1 de agosto.

O punto 2 do artigo 63 do Regulamento xeral de recompensas militares, aprobado 
polo Real decreto 1040/2003, do 1 de agosto, queda redactado nos seguintes termos:

«2. A Cruz á Constancia no Servizo ten por finalidade recompensar e distinguir 
os militares de complemento, os militares de tropa e mariñeiría e os membros do 
Corpo da Garda Civil pertencentes á escala de cabos e gardas pola súa constancia 
no servizo e irreprochable conduta, a teor do que establecen as reais ordenanzas 
para as Forzas Armadas.»

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 14 de outubro de 2011.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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