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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
7834 Reial decret 336/2018, de 25 de maig, pel qual es crea la medalla de 

campanya per reconèixer la participació en determinades operacions militars i 
campanyes a l’exterior i s’estableixen els criteris generals per a la seva 
concessió.

La disposició addicional tercera.2 del Reial decret 1040/2003, d’1 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament general de recompenses militars, estableix que «per destacar la 
participació de personal civil o militar en determinades operacions militars i campanyes, es 
poden crear, mitjançant un reial decret, medalles de campanyes, sense que tinguin la 
consideració de recompenses militars, ni puguin generar cap altre dret diferent al del seu 
ús, com a reconeixement de la participació en les operacions i campanyes, atès que tenen 
un caràcter únicament honorífic».

D’altra banda, la Doctrina per a l’ús de les Forces Armades, de 27 febrer de 2018, 
estableix en l’apartat 1, «Operacions», de la seva part 4 que «s’entén per operació militar 
el conjunt d’accions coordinades en temps, espai i propòsit per una autoritat militar per 
assolir objectius militars d’acord amb el que estableix una directiva, un pla o una ordre». I, 
igualment, respecte del terme «campanya», en el mateix apartat, disposa el següent: 
«quan per assolir els objectius estratègics militars sigui necessari dur a terme una sèrie 
d’operacions militars relacionades entre si, es denomina campanya».

Els últims anys, la participació de les Forces Armades en operacions internacionals, 
dutes a terme normalment fora del territori nacional, tant en el marc d’organitzacions 
internacionals, com formant part de coalicions multinacionals o en solitari, ha deixat de ser 
un fet excepcional per convertir-se en una forma més d’ús de les nostres forces.

En el primer dels casos, normalment les organitzacions internacionals reconeixen la 
participació i els serveis prestats en aquestes operacions, pels riscos, les penalitats i les 
condicions extremes a què s’està sotmès durant l’acompliment d’aquestes, amb diverses 
medalles establertes a aquest efecte. Tanmateix, per a la resta d’operacions o campanyes 
en què es pugui participar en coalicions multinacionals o en solitari, no s’estableix en la 
normativa vigent la concessió de cap medalla, de manera que es produeix una situació de 
discriminació respecte dels participants en operacions o campanyes en el marc 
d’organitzacions internacionals.

Com a conseqüència de tot això, s’ha determinat la conveniència de crear una medalla 
de campanya, de caràcter nacional, que es concedeix per a operacions militars i 
campanyes, en coalicions multinacionals, en solitari o sota el mandat d’una organització 
internacional que no tinguin associada la concessió d’una medalla específica, i amb un 
caràcter únicament honorífic.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació de conformitat amb els 
quals han d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la 
potestat reglamentària, com són els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La norma compleix amb el principi de necessitat i eficàcia atès que està justificada per 
una raó d’interès general i amb el principi de seguretat jurídica atès que s’incardina en el 
marc de la regulació de les recompenses militars i, d’altra banda, atén al principi 
d’eficiència, ja que no suposa noves càrregues administratives.

Pel que fa al principi de proporcionalitat, la norma té el contingut mínim possible i, pel que 
fa al principi de transparència, durant la seva tramitació, el projecte d’aquesta norma ha rebut 
l’informe de les associacions professionals amb representació al Consell de Personal de les 
Forces Armades, de conformitat amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, 
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de drets i deures dels membres de les Forces Armades, i s’ha posat en coneixement de la 
resta d’associacions professionals inscrites al Registre d’associacions professionals de 
membres de les Forces Armades, de conformitat amb l’article 40.1.c) de la Llei orgànica 
9/2011, de 27 de juliol. Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de la Llei 
orgànica esmentada, també ha rebut l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.

Així mateix, d’acord amb l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, 
el Reial decret consta inclòs en el Pla anual normatiu de 2018.

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 a la reunió del dia 25 de maig de 2018,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte crear la medalla de campanya i establir els criteris 
generals per a la seva concessió, per reconèixer la participació de personal de les Forces 
Armades, així com, si s’escau, de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de personal 
civil nacional i de personal militar i civil estranger, integrat o adscrit a unitats militars, en 
operacions militars i campanyes a l’exterior, sota una coalició multinacional, en una força 
d’àmbit nacional o en el marc d’organitzacions internacionals, sempre que no tinguin ja 
associada la concessió d’una medalla específica en aquestes operacions.

Article 2. Requisits per a la concessió de la medalla de campanya.

1. La concessió de la medalla de campanya es fa d’acord amb els temps de 
permanència següents, o nombre de missions de vol per a les dotacions d’aeronaus, en 
les operacions o les campanyes en què es participi:

a) Un o diversos temps de permanència en zona d’operacions, d’una mateixa 
operació, que totalitzin com a mínim trenta (30) dies.

b) 10 missions de vol per a les dotacions d’aeronaus, sobre la zona d’operacions en 
què es dugui a terme l’operació, sense que aquestes missions impliquin, necessàriament, 
l’aterratge en el territori esmentat, i es comptabilitza un màxim d’una missió diària.

2. Als efectes de la comptabilització del temps de permanència en zona d’operacions, 
s’entén com la mateixa operació aquella per a la qual el personal participant va ser 
designat, independentment del fet que puguin variar el mandat, l’acord o l’ordre que la van 
originar, la coalició multinacional o la zona d’operacions, sempre que no hi estigui 
associada la concessió d’una altra medalla específica.

3. No comptabilitza com a temps de permanència en zona d’operacions el temps que 
es compleixi en activitats dutes a terme fora de la zona d’operacions delimitada 
expressament, encara que la comesa que es dugui a terme estigui relacionada directament 
amb l’operació o la campanya motiu d’aquesta medalla.

4. Per a la concessió d’aquesta medalla, és necessari que hi hagi hagut una 
designació o un nomenament exprés, per escrit, ja sigui individualment o formant part 
d’una unitat, una dotació de vaixell o una tripulació d’aeronau, per a la participació en una 
operació o campanya.

Article 3. Normes generals sobre el procediment per a la concessió i l’ús de la medalla de 
campanya.

1. El procediment per a la concessió de la medalla de campanya, que s’inicia d’ofici, 
s’ha de tramitar i resoldre d’acord amb el que disposi el ministre de Defensa mitjançant una 
ordre ministerial.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no s’ha de concedir aquesta medalla 
al personal la participació en una operació o campanya del qual ja hagi reconegut 
expressament l’organització internacional o coalició multinacional sota el mandat o acord 
de la qual es participi, amb la concessió d’una altra medalla específica.
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3. Tampoc s’ha de concedir aquesta medalla al personal que hagi estat condemnat 
per un delicte, o que estigui sent investigat per fets delictius, o bé que hagi estat sancionat 
disciplinàriament per faltes molt greus o greus comeses durant la seva permanència en 
l’operació motiu de la condecoració.

4. La medalla de campanya s’ha de concedir mitjançant una resolució del cap d’Estat 
Major de la Defensa, a proposta del comandant del Comandament d’Operacions. La 
resolució de concessió s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa», i 
es pot usar des de la data de publicació.

5. Queda autoritzat l’ús de la medalla de campanya sobre l’uniforme, segons el que 
estableix l’Ordre DEF/1756/2016, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les normes 
d’uniformitat de les Forces Armades, a partir de la data de publicació.

6. La concessió de la medalla és compatible amb la concessió de recompenses 
militars que es puguin atorgar en reconeixement dels mèrits específics contrets, amb motiu 
de la participació en les operacions o les campanyes que estableix l’article 1.

7. Aquesta medalla es pot concedir tantes vegades com es participi en una mateixa 
operació, sempre que per a cadascuna d’aquestes participacions es compleixi el que 
estableix l’apartat 1 de l’article 2.

Article 4. Concessió extraordinària de la medalla de campanya.

Es pot concedir la medalla de campanya, amb caràcter extraordinari, al personal que 
per motius d’actes de servei o una contingència professional hagi mort, es doni per 
desaparegut o hagi estat repatriat per ferides o lesions greus, com a conseqüència de la 
seva permanència en les operacions o les campanyes que estableix l’article 1.

Article 5. Efectes de la concessió de la medalla de campanya.

1. La medalla de campanya té un caràcter únicament honorífic i no té la consideració 
de recompensa militar, ni genera cap altre dret diferent al del seu ús.

2. La medalla de campanya s’ha d’anotar en l’apartat relatiu a «Condecoracions» del 
full de serveis del personal militar a qui se li concedeix.

3. No computa als efectes de valoració, ni en les avaluacions en què s’inclogui el 
personal a qui se li hagi concedit, ni en cap altre cas, ni té cap efecte administratiu o cap 
altre reconeixement diferent al de la seva concessió.

Article 6. Descripció de la condecoració corresponent a la medalla de campanya i dels 
rectangles d’operació.

1. La condecoració de la medalla de campanya i els rectangles d’operació tenen les 
característiques següents, com es mostren a l’annex:

a) Medalla circular de 30 mil·límetres de diàmetre, plana, amb el camp llis i els 
cantells vorellats.

b) A l’anvers, en el camp de plata brillant, l’aspa de Borgonya de gules, ressaltada al 
centre amb la Corona Reial; i en punta vorejant el cercle de dreta a esquerra per la part 
inferior, en lletra de pal i alt relleu, la llegenda, en majúscules, «OPERACIONES 
MILITARES Y CAMPAÑAS».

c) Al revers, en el camp de plata brillant, al centre la llegenda, en majúscules, 
«ABNEGACIÓN Y SACRIFICIO», posades en faixa en lletra de pal alt relleu, orlada amb 
un ram de llorer nervat i fruitat de sinople i una palma d’or, units pels seus troncs i 
embolicats en punta per una cinta de gules.

d) La cinta de la qual s’ha de portar penjada la medalla ha de ser de 30 mil·límetres 
d’amplada i 40 mil·límetres de llarg, de color blau, amb dues llistes de 5 mil·límetres 
d’amplada dels colors de la bandera nacional a banda i banda, separats 3 mil·límetres de 
les vores d’aquesta. Sobre la vora superior, aquesta cinta s’ha de portar subjecta amb una 
sivella de metall, de la forma i les dimensions proporcionades i usuals per a aquest tipus 
de condecoració; i sobre la vora inferior, solidari amb la medalla i del mateix metall que 
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aquesta, un enganxall en forma de bola de 3 mil·límetres de diàmetre, pel qual es passa 
una anella horitzontal de 33 mil·límetres d’amplada i 3 mil·límetres d’altura, travessada de 
la cinta de la medalla.

e) Aquesta cinta ha de portar el rectangle d’operació, de metall en plata brillant, de 4 
mil·límetres d’amplada, disposat sobre la cinta i amb la llegenda corresponent al nom 
identificatiu de les operacions corresponents, en negre.

2. Si s’està en possessió de més d’una medalla de campanya, com a conseqüència 
de la participació en diferents operacions, només se n’ha d’ostentar una, i s’ha d’acreditar 
la participació en aquestes mitjançant els rectangles d’operació.

El nombre màxim de rectangles d’operació, que es poden col·locar sobre la cinta de la 
medalla, una vegada concedida la medalla, és de tres, a partir del qual s’ha de portar una 
altra medalla per a la col·locació dels successius rectangles d’operació concedits, i s’ha 
d’aplicar aquesta regla successivament. Aquests rectangles d’operació s’han de col·locar, 
segons el seu ordre de concessió, des de la vora inferior, per damunt de l’anella horitzontal 
de la cinta cap a la vora superior, amb una separació de 3 mil·límetres entre si.

3. La condecoració en mida miniatura té un disseny idèntic al que descriu l’apartat 1 
d’aquest article 5, amb les dimensions proporcionals que li corresponguin. En aquesta 
mida, s’ostenten tantes medalles de campanya com es posseeixin.

Article 7. Descripció del passador de la medalla de campanya.

1. El passador representatiu de la condecoració corresponent a la medalla de 
campanya està constituït per la cinta de la medalla en els colors descrits, de 30 mil·límetres 
de longitud per 10 mil·límetres d’amplada, muntada sobre una carcassa de metall daurat, 
i emmarcada per dues barres laterals d’aquest metall, de 12 mil·límetres de longitud i 2 
mil·límetres d’amplada cada una. Sobre la cinta i al seu centre hi va incorporat un rectangle 
de dimensions reduïdes proporcionals al passador, del mateix metall que la medalla, amb 
el nom identificatiu de l’operació corresponent, tal com mostra l’annex.

2. S’han d’ostentar tants passadors com medalles de campanya es posseeixin, i el 
seu ordre de precedència és el de la concessió.

Disposició addicional única. Contenció de la despesa pública.

Les actuacions derivades d’aquest Reial decret en cap cas suposen un increment de 
dotacions ni de retribucions ni d’altres costos de personal.

Disposició transitòria única. Operacions militars i campanyes a l’exterior passades.

Té dret a la concessió de la medalla de campanya, amb caràcter retroactiu, el personal 
que des de l’1 de gener de 1989, any d’inici de la participació de les Forces Armades 
espanyoles en missions internacionals, hagi participat en les operacions militars i les 
campanyes a l’exterior que es determinin, d’acord amb el que indiquen els articles 1 i 2 
d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.4a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de defensa i Forces 
Armades.

Disposició final segona. Facultats dispositives.

1. Es faculta el ministre de Defensa perquè adopti les mesures necessàries que 
requereixi l’execució d’aquest Reial decret i, en particular, per determinar les normes sobre 
la medalla de campanya, segons el que estableix aquest Reial decret, inclòs en tot cas el 
següent: la tramitació (procediment, condicions de temps i exclusions per a aquesta, en 
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comissió de servei o posteriorment, unitat de tràmit i unitat responsable de la seva gestió 
en l’Estat Major de la Defensa), la concessió (procediment), els efectes (anotació en el full 
de serveis), les limitacions i l’ús d’aquesta.

2. Es faculta el cap d’Estat Major de la Defensa per determinar, mitjançant una 
resolució, el nom identificatiu de les corresponents operacions militars i campanyes a 
l’exterior, en què es concedeixi la medalla de campanya, així com l’àrea geogràfica que es 
defineix com a zona d’operacions als efectes de la seva concessió, segons el que estableix 
aquest Reial decret i l’ordre ministerial aplicable esmentada.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 25 de maig de 2018.

FELIPE R.

La ministra de Defensa,
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA
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ANNEX

Disseny de la condecoració, rectangles d’operació i passadors de la medalla de 
campanya

1. Representació gràfica de la condecoració i rectangles d’operació de la medalla de 
campanya.

ANVERS    REVERS 

 

2. Representació gràfica dels passadors de la medalla de campanya.

 

3. Les referències «Pantone», per a la normalització del color dels esmalts, són les 
següents:

PALETA DE COLOR «PANTONE» («MATCHING SYSTEM»)

PLATA. . . . . . . . (PLATA BRILLANT A EFECTES DE DIBUIX).
ATZUR . . . . . . . PANTONE 300 CV.
GULES . . . . . . . PANTONE RED 032 CV.
OR . . . . . . . . . . (GROC BRILLANT A EFECTES DE DIBUIX).
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