REGLAMENT D'HONORS, DISTINCIONS i PROTOCOL
DE L'AJUNTAMENT DE CAMPRODON

TITOL I
DELS HONORS I DISTINCIONS
CAPÍTOL PRIMER - Objecte
Article 1.- Aquest Reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la concessió
d’honors, distincions i nomenaments honorífics encaminats a reconèixer mereixements
especials, qualitats i circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o
contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi de la Vila, i per extensió de tot el
municipi, o que les seves accions tinguin repercussions especialment beneficioses per als
ciutadans del municipi de Camprodon. També a aquelles persones que, estant vinculades
amb Camprodon, per la seva trajectòria personal i/o professional en benefici del país i les
persones se’n facin mereixedores.

CAPÍTOL SEGON - Dels honors i les distincions
Article 2.- Els honors i distincions que l'Ajuntament de Camprodon pot conferir per
premiar mèrits especials o serveis extraordinaris prestats a la Ciutat, són els següents:
a) Títol de Fill/a Predilecte/a de Camprodon
b) Títol de Fill/a Adoptiu/va de Camprodon
c) Nomenament d’Alcalde/essa o Regidor/a Honorari/a
d) Medalla d'Honor de Camprodon.
Article 3.- Les distincions assenyalades a l’article precedent són únicament de caràcter
honorífic, sense que puguin generar cap tipus de dret econòmic o administratiu.
Article 4.- No es podrà concedir cap de les distincions o dels honors assenyalats a les
persones que ocupin alts càrrecs a l'Administració i respecte els quals es trobi la
Corporació en relacions de coordinació o cooperació en determinats funcions o serveis,
mentre subsisteixi la relació de coordinació o cooperació, llevat que es tracti d’un cas que
a judici de la Corporació, i amb els procediments establerts en aquest reglament en sigui
adient la seva concessió.

Secció primera - Dels títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va
Article 5.- 1. La concessió del Títol de Fill/a Predilecte/a de la Vila de Camprodon podrà
recaure en qui, independentment del seu lloc de naixement, sigui o hagi estat veí/na
Camprodon i/o havent nascut a la Vila, resideixi oficialment en altre lloc, o bé hagi tingut
alguna especial relació amb la Vila, i hagi destacat per les seves qualitats o mèrits
personals o pels serveis prestats en benefici o honor de Camprodon i que hagi assolit una
consideració pública notòria.
2. La concessió de Fill/a Adoptiu/va de la Vila de Camprodon podrà atorgar-se a les
persones que, sense tenir la residència a la Vila, reuneixin les circumstàncies
assenyalades al paràgraf anterior.

3. Tant el Títol de Fill/a Predilecte/a com el de Fill/a Adoptiu/va podran ser concedits, a
títol pòstum, sempre que la persona morta hagi tingut els mereixements abans esmentats.
Article 6.- Els títols honorífics als que es refereix l’article anterior tindran caràcter vitalici,
gratuït i es concediran amb caràcter personalíssim.
Article 7.- 1. Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, la Presidència
de la Corporació haurà d’assenyalar la data i el lloc on es reunirà per fer el lliurament
solemne a la persona designada del diploma i dels distintius que acreditin la distinció.
2. El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la concessió. El
distintiu s’ajustarà al model que aprovi la Corporació, on haurà de figurar l’escut de la Vila,
així com la inscripció de Fill/a Predilecte/a o de Fill/a Adoptiu/va.
Article 8.- Les persones que esdevinguin Fill/a Predilecte/a o Adoptiu/va seran
especialment convidades a acompanyar la Corporació Municipal en actes solemnes, i
ocuparan el lloc que se’ls assenyali.
Article 9.- La concessió del títol de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va serà acordada
per la Corporació Municipal amb el vot favorable de les dues terceres parts dels Regidors
assistents a la sessió, a proposta de l’Alcaldia Presidència i previ expedient en el que
hauran de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors.

Secció segona – Del nomenament de membres honoraris de l’Ajuntament
Article 10.- El nomenament d’Alcalde/ssa o Regidor/a Honorari/a de l’Ajuntament, podrà
ésser atorgat pel propi Ajuntament a personalitats nacionals o estrangeres, ja com a
mostra de l’alta consideració que li mereixen, ja com a correspondència a distincions
similars conferides a la corporació o autoritats Municipals de Camprodon.
Article 11.- 1. La concessió d’aquests títols honorífics serà acordada per la corporació
Municipal amb el vot favorable de les dues terceres parts dels Regidors assistents a la
sessió, a proposta raonada de l’Alcaldia –Presidència, i podrà fer-se amb caràcter vitalici,
o pel termini limitat al període que correspongui al càrrec de que es tracti.
2. Acordada la concessió d’aquestes distincions, es procedirà segons la forma que
disposa el núm. 1 de l’article per al seu lliurament al designat del corresponent diploma.
Article 12.- 1. Les persones a les quals es concedeixin aquests nomenaments no tindran
cap facultat per a intervenir al Govern ni Administració Municipals; si bé l’Alcalde els podrà
encomanar funcions representatives quan hagin d’exercir-se fora del terme municipal.
2. A la resta d’actes oficials que celebri l’Ajuntament, ocuparan el lloc preferent que la
Corporació Municipal els assenyali.

Secció tercera.- De la Medalla de la Vila
Article 13.- 1. La Medalla de la Vila de Camprodon és un reconeixement municipal,
creada per a premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o
corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver prestat servei o dispensat honors
a la Vila.

2. La Medalla de la Vila podrà ésser en les categories d'Or, d'Argent i de Bronze, tenint
aquesta última la consideració de “Distinció Ciutadana”
3. La concessió de Medalles d'or queda limitada, com a màxim, a una a l'any, les d'argent
a dues, i quatre per a les de bronze.
4. El nombre de medalles podrà ésser excedit apel·lant a l'excepcionalitat i prèvia
aprovació del Ple Municipal, per la mateixa majoria que preveu aquest Reglament per a
les concessions.
5. Per a determinar en cada cas la procedència de la concessió i la categoria de la
medalla a atorgar, s’haurà de comptar amb l’índole dels mèrits i serveis, la transcendència
de la labor realitzada en benefici o honor del municipi i les particulars circumstàncies de la
persona proposada per a la condecoració, prevalent sempre la qualitat dels mereixements
sobre el nombre d’aquests.
Article 14.- Les medalles que són objecte d'aquest capítol seguiran el model tradicional i
seran encunyades o revestides amb el metall corresponent a les característiques. Les
medalles lliurades a persones individuals s'acompanyaran d’una petita insígnia de solapa,
segons el model que la Corporació aprovi.
Article 15.- Quan la concessió de medalles d'argent i de bronze es faci a favor de
funcionaris/àries municipals, seran d'aplicació, a més de les normes establertes en aquest
Reglament, les contingudes a la legislació aplicable sobre el personal funcionari de
l'Administració Local.
Article 16.- Pel que fa a la medalla de Bronze, o distinció ciutadana, aquesta s’atorgarà a
les persones o entitats que, desenvolupant el seu treball a la Vila, sobresurtin per
l’especial projecció social de la seva tasca o per un fet de singular rellevància. Acordada
la concessió d’aquesta distinció, la Presidència de la Corporació haurà d’assenyalar la
data i el lloc on es reunirà per fer lliurament solemne a la persona o entitat designada d’un
diploma que acrediti la distinció. El diploma esmentat contindrà els mereixements que
justifiquen la concessió.
Article 17.- 1. Les condecoracions atorgades seran objecte d'un acte solemne de
lliurament dels corresponents diplomes i distintius, d'acord amb el que disposi
l'Ajuntament.
2. El diploma serà estès en pergamí artístic i la medalla s’ajustarà al model que aprovi
l’Ajuntament.
Article 18.- La concessió de les dites medalles serà competència del Ple Corporatiu,
essent necessària la votació favorable de dos terços dels Regidors membres de la
Corporació.

CAPÍTOL TERCER .- Del procediment de concessió d’honors
Article 19.- 1. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament
requerirà la instrucció prèvia de l'expedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o
les circumstàncies que aconsellin aquella concessió.
2. La iniciació de procediment es farà per decret de l'Alcalde President d'ofici, per
sol·licitud d’una tercera part dels membres que integren la Corporació, o a petició de
persones físiques o jurídiques degudament motivada. Quan la proposta es refereixi a un

funcionari/ària de la Corporació, a més de les normes establertes en aquest Reglament,
seran d'aplicació les contingudes a la legislació aplicable als funcionaris/àries de l
Administració Local.
3. En el decret de l'Alcaldia que iniciarà l'expedient es designarà entre els Regidors i
Regidores, un instructor/a que s'ocuparà de la tramitació de l'expedient. Per a aquesta
tasca, l'instructor/a podrà estar auxiliat per un Secretari/ària.
Article 20.- 1.L’instructor/a practicarà totes les diligències que cregui necessàries per
investigar els mèrits de la persona proposada, podrà sol·licitar informes i rebre declaració
de persones o representants d’entitats que puguin subministrar dades, antecedents o
referències que condueixin a l’esclariment dels mèrits.
2. Un cop duts a terme totes les diligències, l'instructor/a haurà de formular una proposta
motivada, que elevarà a l’Alcaldia Presidència.
3. L'Alcalde president podrà acordar l'ampliació de les diligències o acceptar-ne
plenament el dictamen i, en aquest cas, sotmetre-ho al Ple de l'Ajuntament per tal que
acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que es disposa en aquest
Reglament. En cas d'ampliar-se les diligències, aquestes es faran en el temps més breu
possible.
4. La concessió dels honors i distincions que regula aquest Reglament serà competència
del Ple de l'Ajuntament. Per tal que siguin aprovats val la majoria absoluta.
5. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en casos d'urgència que facin impossible
la convocatòria del Ple Municipal, l'Alcalde o Alcaldessa podrà, mitjançant una resolució
motivada, atorgar la distinció que consideri adient, i n'haurà d'informar al primer Ple que
se celebri.
Article 21.- 1. Un extracte dels acords de la Corporació en que s'atorga qualsevol dels
honors esmentats haurà d'inscriure’s en un llibre de registre, que estarà a càrrec del titular
de la Secretaria de l'Ajuntament. El llibre de registre estarà dividit en tantes seccions com
recompenses honorífiques siguin regulades en el Reglament.
2. A cadascuna de les seccions anteriors, s'inscriuran, per ordre cronològic de concessió,
els noms i les circumstàncies de cada un dels distingits, la relació de mèrits que varen
motivar la concessió, la seva data i, en el seu cas, la de la seva mort.
3. L'Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d'aquest Reglament, amb
la conseqüent cancel·lació de l'assentament en el llibre de registre, qualsevulla que sigui
la data en què haguessin estat conferides, a qui incorri en faltes que aconsellin aquesta
mesura extrema. L'acord de la Corporació en què s'adopti aquesta mesura anirà precedit
de la proposta i l'informe reservat de l'Alcaldia, i requerirà el mateix nombre de vots que
fou necessari per atorgar la distinció.

CAPITOL QUART .- Dels Recordatoris als visitants Il·lustres
Article 22.- En els supòsits en que autoritats estatals o autonòmiques d’especial rang o
jerarquia, o personalitats nacionals o estrangeres d’especial rellevància, visitin el municipi,
seran obsequiades pel corresponent Recordatori. La definició, disseny i, en definitiva,
concreció del qual serà acordat per dos terços en el Ple de l’Ajuntament, podent-se
convocar prèviament el corresponent concurs amb aquesta finalitat. En qualsevol cas hi
constarà, entre els símbols distintius de la Vila i/o el seu municipi, l’escut de Camprodon.

TITOL II
DEL PROTOCOL I EL CERIMONIAL
Article 23.- Els actes públics organitzats per l’Ajuntament es sotmetran a les regles de
protocol o cerimonial previstes en el present Títol d’aquest Reglament.
Article 24.- Àmbit d’aplicació.- No quedaran inclosos dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest
Reglament aquells actes públics municipals en els que participin autoritats estatals o
autonòmiques, regint-se, en aquest cas, per la normativa vigent reguladora d’aquests.
Article 25.- Classes d’actes públics.- A efectes d’aquest Reglament, els actes públics
oficials es classifiquen en:
a) De caràcter general. Tindran aquesta consideració aquells actes municipals
organitzats per les autoritats competents, que tinguin lloc amb motiu de festivitats,
commemoracions o esdeveniments.
b) De caràcter especial. Tindran aquesta consideració aquells actes organitzats en el
municipi per institucions, organismes o autoritats, per motius directament
relacionats amb serveis i competències municipals de caràcter sectorial.
Article 26.- Presidència dels actes públics.- La presidència dels actes públics té caràcter
unipersonal i correspondrà a l’Alcalde/ssa, a excepció d’aquells supòsits en que hi
assisteixin autoritats estatals o autonòmiques, a les que correspongui la presidència,
d’acord amb la legislació vigent. No obstant això, quan per raons de respecte, jerarquia o
rang, ho consideri convenient, l’Alcalde/ssa podrà cedir la presidència o, en el seu cas,
establir una presidència honorífica.
Article 27.- Precedència.- Quan l’acte sigui Corporatiu la precedència entre els membres
de la Corporació serà la següent:
1. Alcalde/ssa
2. Membres de la junta de Portaveus
3. Regidors amb delegació
4. Regidors sense delegació.
Quan l’acte sigui de govern la precedència entre els membres de la Corporació serà la
següent:
1. Alcalde/ssa.
2. Tinents d’Alcalde.
3. Regidors amb delegació
4. Regidors sense delegació.
Aquesta precedència no s’alterarà encara que l’acte sigui a iniciativa o competència d’un
membre en concret de la Corporació, a excepció que aquest intervingui com a ponent i
formi part de la presidència de la mesa. Aquesta precedència s’alterarà quan assisteixin a
l’acte alts càrrecs de l’Estat, de la Generalitat o d’altres Comunitats Autònomes o Entitats
locals. En aquests caso, s’ajustarà al règim de prelacions establert en la legislació vigent.
Amb motiu de l’assistència d’invitats/des il·lustres, l’Alcalde/ssa també podrà establir un
tracte de preferència per a aquests, en el règim de prelacions.
Article 28.- Assistència als actes de persones guardonades amb nomenaments o
distincions honorífiques. Les persones guardonades per aquest Ajuntament amb

nomenaments o distincions honorífiques, gaudiran d’un lloc preferent en els actes oficials
que celebri l’Ajuntament quan les hagi invitat l’alcalde/ssa, per raó de la naturalesa de
l’acte.
Article 29.- Actes complementaris de Cerimonial. En els actes oficials especialment
solemnes, l’Alcalde/ssa podrà disposar la col·locació de domassos a la seu de
l’Ajuntament.
Article 30.- Protocol especial de constitució de l’Ajuntament. La constitució de la
Corporació i la presa de possessió del càrrec d’Alcalde/ssa o Regidor/a d’aquesta, així
com la substitució de qualsevol dels seus membres, es farà d’acord amb el procediment
establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Es reservaran les primeres files
de seients de la Sala de Plens per als Regidors electes.
Article 31.- Tractament. L’Alcalde/ssa d’aquest Ajuntament ostentarà el tractament
d’Il·lustríssim/a senyor/a d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament per la
Generalitat, i la resta de membres de la corporació el de senyor o senyora.
Article 32.- Ús i utilització dels símbols. 1.L’ús i col·locació de la bandera local es farà de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/1981 de 28 d’octubre, per la qual es regula l’ús
de la bandera d’Espanya i de les altres banderes i ensenyes, i pel Decret 139/2007 de 26
de juny pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de
Catalunya.
2.L’ús de l’escut de Camprodon correspondrà amb caràcter privatiu a l’Ajuntament i
l’utilitzarà en tota la seva documentació gràfica.
Les entitats privades i els particulars podran fer ús de l’escut de la vila amb l’expressa i
prèvia autorització de l’Ajuntament. En tot el no previst en aquest Reglament sobre ús de
l’escut municipal, s’estarà al que disposa el Reglament de Símbols dels Ens Locals de
Catalunya aprovat per Decret 139/2007 de 26 de juny.
Article 33.-. Qualsevol excepció a allò que disposa aquest Reglament serà resolta
mitjançant la majoria qualificada de dos terços dels membres que integren la Corporació.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament ha estat aprovat inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament de
data 30 de maig de 2008, publicat al B.O.P. de Girona núm. 120, al DOCG núm. 5157,
ambdós de 20 de juny de 2008 i a la pàgina 21 del Diari de Girona d’11 de juny de 2008 i
aprovat definitivament en sessió d’1 d’agost de 2008.
Camprodon, 4 d’agost de 2008.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor

Esteve Pujol i Badà

Luis López i García

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el text íntegre del Reglament d'honors, distincions i
protocol de l'Ajuntament de Camprodon es va publicar al BOP de Girona núm. 159 de 19
d’agost de 2008, pàgines 44 a la 46. Al DOCG núm. 5206 de data 1 de setembre de 2009
es publicà la referència.
Camprodon 8 de setembre de 2008
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor

Esteve Pujol i Badà

Luis López i García

