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TERCER TEXT REFÓS DEL REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Preàmbul
L'Administració municipal des del 1979 ha experimentat grans canvis respecte
a èpoques precedents. L’ordenament jurídic es va adaptar a aquesta nova
realitat amb la publicació de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local
a l’any 1985 i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya a l’any 1987.
L’ajuntament de L'Hospitalet va dotar-se a l’any 1989 del Reglament Orgànic
Municipal. D’aquesta situació sorgeix la necessitat d’actualitzar el Reglament
d'Honors i Distincions.
L'Ajuntament de l'Hospitalet vol premiar aquelles persones i institucions que li
presten serveis i l’ajuden a enriquir-se, perquè l’obra exemplificadora
d’aquestes persones es conegui, es difongui i perduri així en la memòria
col·lectiva del municipi, perquè les futures generacions continuïn aquesta obra,
treballant per a la seva ciutat i el seu país, i perquè aquesta societat
esdevingui, amb l’ajut de tothom més solidària i més rica en la igualtat, la
fraternitat i la justícia social.
CAPÍTOL PRIMER
Objecte
Art. 1. Aquest Reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la
concessió d’honors, distincions, nomenaments honorífics i premis 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 Ciutat, o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en alt
grau per als ciutadans de L'Hospitalet.
Art. 2. Establir les normes de Protocol que han de regir la Corporació Municipal
i els seus membres en el desenvolupament de la seva funció.
CAPÍTOL SEGON
Dels honors i les distincions
Art. 3. Els honors i distincions que l'Ajuntament de L'Hospitalet pot conferir per
premiar mèrits especials o serveis extraordinaris prestats a la Ciutat, són els
següents:
a)

Títol de Fill/a Predilecte/a de L'Hospitalet
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b)

Títol de Fill/a Adoptiu/va de L'Hospitalet

c) Nomenament d'Alcalde o Alcaldessa, Regidor o Regidora Honorari/
Honorària de L'Ajuntament de L'Hospitalet
d)

Medalla d'Honor de la Ciutat de L'Hospitalet.

e)

Distinció ciutadana.

Art. 4. Les distincions assenyalades a l’article precedent són únicament de
caràcter honorífic, sense que puguin generar cap tipus de dret econòmic o
administratiu.
Art. 5. Amb l’única excepció del Rei, 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 sigui
adient la seva concessió.
Secció primera
Dels títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va
Art. 6.
1. La concessió del Títol de Fill/a Predilecte/a de la Ciutat de L'Hospitalet podrà
recaure en qui, independentment del seu lloc de naixement, sigui o hagi estat
veí/na de l'Hospitalet i/o havent nascut a la ciutat, resideixi oficialment en altre
lloc, i hagi destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis
prestats en benefici o honor de L'Hospitalet i que hagi assolit una consideració
pública notòria.
2. La concessió de Fill/a Adoptiu/va de la Ciutat de L'Hospitalet podrà atorgarse a les persones que, sense tenir la residència a la ciutat, 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.
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Art. 7. Els títols honorífics als que es refereix l’article anterior tindran caràcter
vitalici, gratuït i es concediran amb caràcter personalíssim.

Art. 8.
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 de les insígnies que
acreditin la distinció.
2. El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la
concessió. La insígnia s’ajustarà al model que aprovi la Corporació, on haurà
de figurar, en tot cas, l’escut de la Ciutat, així com la inscripció de Fill/a
Predilecte/a o de Fill/a Adoptiu/va.

Art. 9. 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.
CAPÍTOL TERCER
Dels nomenaments de membres honoraris de l'Ajuntament
Art. 10.
1. Podran ser nomenats Alcalde o Alcaldessa, Regidor Honorari o Regidora
Honorària de l'Ajuntament de L'Hospitalet les personalitats del país o
estrangeres, com a mostra de l’alta consideració que mereixen, sigui com a
correspondència a distincions anàlogues en las quals hagi estat objecte la
Corporació o autoritats municipals de la Ciutat.
Així mateix, podrà ser atorgada aquesta distinció als ex alcaldes i ex
alcaldesses, ex regidors o ex regidores que el Ple de l'Ajuntament cregui que
són mereixedors d’aquest honor.
2. No podrà atorgar-se nous nomenaments mentre visquin dues persones que
siguin Alcaldes Honoraris o Alcaldesses Honoràries, llevat que es tracti d’un
cas molt excepcional, a judici de la Corporació, que haurà de declarar aquesta
excepcionalitat prèviament en sessió plenària i per majoria absoluta.
3. Quan els nomenaments siguin per correspondència amb una altra Institució,
no comptabilitzaran en el límit expressat en el punt anterior.

Pàg.4/12

Art. 11.
1. La concessió d’aquests títols honorífics podrà fer-se amb caràcter vitalici o
per termini limitat a la duració del mandat que es tracti, o bé, amb caràcter
representatiu, independentment de la persona que l’ocupi en el cas que
s’apliqui la reciprocitat o correspondència a un honor similar atorgat per una
altra institució o municipi.
2. Acordada la concessió d’aquestes distincions es procedirà en la forma que
disposa el punt 1 de l’article 7è per al lliurament del diploma i les insígnies, que,
en aquest cas, consistiran en una medalla o distintiu del mateix format que fan
servir l'Alcalde/Alcaldessa o Regidors / Regidores, segons el cas.
Art. 12.
1. Les persones a qui es concedeixen aquests nomenaments no tindran cap
facultat per intervenir en el govern ni en l administració municipal, si bé l'Alcalde
podrà encomanar-los funcions representatives quan hagin d'exercir-se fora del
terme municipal, i en actes que no tinguin transcendència administrativa.
2. A la resta d'actes solemnes que celebri l'Ajuntament, ocuparan el lloc
preferent que la Corporació Municipal els assenyali i hi assistiran ostentant la
medalla acreditativa de l'honor rebut.
CAPÍTOL QUART
De la Medalla de la Ciutat
Art. 13.
1. La Medalla de la Ciutat de L'Hospitalet 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 ciutat.
2. La Medalla de la Ciutat podrà ésser en les categories d'Or, d'Argent i de
Bronze.
3. La concessió de Medalles d'or queda limitada a dues a l'any, les d'argent a
tres, i deu 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.
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Art. 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 duna petita
insígnia de solapa, segons el model que la Corporació aprovi.
Art. 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.
Art. 16. Les condecoracions atorgades seran objecte d'un acte solemne de
lliurament dels corresponents diplomes i distintius, d'acord amb el que disposi
l'Ajuntament.
CAPÍTOL CINQUÈ.
De la distinció ciutadana.
Art. 17. L’Ajuntament podrà atorgar la distinció ciutadana a les persones o
entitats que desenvolupant el seu treball a la ciutat 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.
En cas de que la concessió es faci a favor de funcionari o funcionària
municipal, seran d’aplicació a més de les normes establertes en aquest
Reglament, les contingudes a la legislació aplicable sobre els funcionaris/àries
de l’Administració Local.
Pel que fa a la resta de requisits necessaris per l’atorgament d’aquesta distinció
es tindrà en compte el que disposen els articles que fan referència al
procediment de concessió d’honors i distincions”.
CAPÍTOL SISÈ
Del procediment de concessió d’honors
Art. 18.
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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 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.
Art. 19.
1. D’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 o Alcaldessa president/a, 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.

Art. 20.

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 General de l'Ajuntament. El llibre de registre
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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.
Art. 21. Els honors que la Corporació pugui atorgar a S.M. els Reis no
requeriran cap altre procediment que la consulta prèvia a la Casa de Sa
Majestat, i en cap cas s'inclouran en el còmput numèric que com a limitació
estableix aquest Reglament.
CAPÍTOL SETÈ
De la concessió dels Premis Ciutat de L'Hospitalet
Art. 22. Els Premis Ciutat de L’Hospitalet tindran per objecte guardonar les
iniciatives i les aportacions més significatives de persones o organitzacions que
hagin contribuït a fomentar la solidaritat, la igualtat i el progrés de la societat,
així com per reconèixer la trajectòria exemplar i la contribució de persones o
organitzacions en aquest sentit.
Podran optar a aquests premis totes aquelles iniciatives, treballs o aportacions
de persones físiques o jurídiques, així com organitzacions de tot tipus que
s’adaptin a cadascuna de les categories i requisits que s’estableixen a les
bases aprovades a aquests afectes pel Ple de l’Ajuntament. Així mateix,
podran concórrer aquells treballs, iniciatives i activitats produïdes a L’Hospitalet
i a qualsevol àmbit territorial. No obstant això, en la concessió del Premi
d’Honor tindran preferència aquelles actuacions i trajectòries desenvolupades a
la nostra ciutat.
Els guanyadors/res de cada premi seran guardonats en l’acte de concessió de
premis amb una escultura original de bronze de l’Acollidora, símbol de
benvinguda, cordialitat i hospitalitat de la ciutat, realitzada per l’artista Arranz
Bravo.
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L’Ajuntament lliurarà als premiats, juntament amb l’escultura, un diploma
acreditatiu de la distinció.

CAPÍTOL VUITÈ
De Cerimonial i Protocol
Constitució i presa de possessió de la Corporació Municipal
Art. 23. La constitució de la Corporació Municipal i la presa de possessió dels
membres que la componen s’adaptarà al que estableix la Llei Orgànica 5/1985
de 19 de juny, sobre el Règim Electoral General
Una vegada efectuat el corresponent jurament o promesa del càrrec, a cada
membre electe de la Corporació Municipal, el president o presidenta de la Mesa
d’Edat li imposarà una banda de ras de color granat, de la qual penjarà una
medalla de metall amb l’escut de la ciutat, i li lliurarà la medalla de
regidor/regidora i la insígnia d’argent amb l’escut de la ciutat.
Per a l’alcalde/alcaldessa, la banda serà de ras de color blau Europa, de la qual
també penjarà una medalla de metall amb l’escut de la ciutat. L’alcalde/essa
rebrà de mans del president/ta de la Mesa d’Edat la medalla d’Alcalde/essa i la
insígnia d’argent amb l’escut de la ciutat. Així mateix li lliurarà el bastó de
comandament, nuat amb un cordó de color daurat amb fil negre, amb puny
d’argent en el qual hi haurà inserit l’escut de la ciutat.
A la presa de possessió de qualsevol membre electe d’aquest Ajuntament,
realitzada amb posterioritat a la celebració del Ple Constitutiu, l’Alcalde o
l’Alcaldessa, després del jurament o promesa del seu càrrec, per part de
l’electe, li lliurarà la banda, medalla i la insígnia d’argent, d’acord amb el que
estableix el paràgraf segon del present article.

Art. 24. Els regidors i regidores municipals podran fer ús de la banda o la
medalla de regidor/ra, regulada en el article anterior, en aquells actes públics
en què l’exercici del seu càrrec i per la seva importància així ho aconselli.
-

La banda municipal s’utilitzarà en els actes més solemnes (presa de
possessió, casaments civils, etc.)

-

La medalla s’utilitzarà en tots aquells actes públics de menor solemnitat
(visites oficials, actes de rellevant importància celebrats per entitats,
processons, lliurament d’honors municipals, etc.)

Art. 25. Atès el que estableix la Llei 39/1981 sobre la regulació de l'ús de
banderes i ensenyes, es tindrà en compte el següent:
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La Bandera d'Espanya, juntament amb la de Catalunya i la de L'Hospitalet
ondejaran a l'exterior dels edificis de l'Administració. A l'interior d'aquests
edificis les banderes ocuparan un lloc preferent.
La bandera d'Espanya se situarà en lloc destacat i d'honor amb relació a les
altres banderes.
En els despatxos oficials situats en edificis o locals municipals es col·locarà
només la bandera de la ciutat.
En els actes oficials a la via pública, es col·locaran les banderes únicament
quan l'esmentat acte ho requereix.
Quan l'Ajuntament organitzi algun acte en locals de propietat privada no es
col·locarà cap bandera institucional.

Art. 26. Ús dels símbols municipals.
1. S’entendrà per símbols municipals aquells elements gràfics que
identifiquin el Municipi i la Corporació Municipal i que són d’ús exclusiu
d’aquesta. Comprenen l’escut heràldic de la Ciutat, les adaptacions
d’aquest aprovades pel Ple de l’Ajuntament, per a diversos usos o
aplicacions, i el logotip de la Ciutat. Aquests símbols només podran ser
utilitzats per l’Ajuntament o per qui disposi de l’autorització municipal per
fer-ne ús.
2. S’utilitzaran com a símbols institucionals de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, per a ser lliurades a les persones il·lustres
o rellevants que ens visitin:
- L’Acollidora, reproducció de l’estructura de l’artista Eduard
Arranz Bravo, símbol de benvinguda, cordialitat i hospitalitat
a la ciutat i
- La Medusa, reproducció lliure de la peça arqueològica
romana més antiga trobada a l’Hospitalet i símbol emblemàtic
per a la nostra història. “

Art. 27. Ordenament, prelació i tractament protocol·lari dels membres de la
Corporació Municipal.
D'acord amb el que estableix el Decret 189/1981 de la Generalitat de Catalunya
i el Títol Tercer d'Honors Inherents a les Distincions, regulat pel Real Decret
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2099/83, els membres que formen la Corporació Municipal rebran el tractament
protocol·lari de:
- Pel que fa a l'Alcalde o Alcaldessa, serà d'Il·lustríssim o Il·lustríssima. Els
membres de la Corporació Municipal que ocupin càrrecs dins d'organismes
Territorials que tinguin Barcelona com a capital, també rebran el tractament
d'Il·lustríssim o Il·lustríssima.
- Per a la resta de regidors i Regidores de la Corporació Municipal, el
tractament protocol·lari serà de Senyor Regidor o Senyora Regidora.
- En el cas que algun dels membres de la Corporació Municipal tingui algun
altre càrrec de rang superior al de Regidor o Regidora, es tindrà en compte
el tractament protocol·lari assignat a l'esmentat càrrec.
Art. 28.- Desapareixerà el tractament protocol·lari per als Alcaldes/Alcaldesses,
i Regidors/Regidores quan deixin d'exercir el seu càrrec públic. Només es
mantindrà en aquells casos en els quals aquesta distinció hagi estat concedida
per les lleis a títol personal i, per tant, amb caràcter vitalici.
Art. 29. a) L'ordre i prelació de la Corporació Municipal quan assisteixi als actes
oficials serà el següent:
1. Alcalde/essa
2. Tinents/es d'Alcalde
3. Portaveus dels Grups Municipals
4. Regidors/res Delegats/des
5. La resta de Regidors/res, segons l'ordre de llistes.
b) Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, l'Alcaldia podrà modificar
l'ordre descrit, en funció de la naturalesa de l'acte oficial que es realitzi.
Art. 30. En el cas de l'assistència d'altres autoritats es tindrà en compte el que
estableix el Reial Decret 2099/83.
En cas de defunció d'algun membre de la Corporació Municipal.
Art. 31.
En cas de defunció, podrà instal·lar-se la capella ardent a les Cases
Consistorials per a les persones següents:
-

Membres de la Corporació Municipal.
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-

Ex alcaldes/alcaldesses i exregidors/res.

-

Persones que per la seva obra o serveis extraordinaris a la ciutat hagin
obtingut, en vida, el reconeixement ciutadà mitjançant els màxims
guardons municipals.

-

Empleats i empleades municipals morts en acte de servei en especial
circumstàncies de valor, risc, perillositat o violència.

-

Tots aquells ciutadans i ciutadanes en els que per determinats motius la
seva mort hagi tingut una especial transcendència pública o ressò social.

En tots els casos es tindrà en compte el següent::
-

Es respectaran les darreres voluntats del difunt o difunta o de la família,
pel que fa a la vetlla i l’enterrament.

-

Si no existeix res que ho disposi en contra, l’alcaldia determinarà:
1. Si s’escau la instal·lació de la capella ardent, amb les raons que així
ho determinin, les motivacions presentades seran validades per la
Junta de Portaveus.
2. Dependència municipal on ha d’estar instal·lada.
3. Quin ha de ser el protocol i la resta de requisits del cerimonial de les
exèquies.
4. Si s’ha de decretar dies de dol, o s’ha de concedir alguna distinció
municipal al difunt/a.”

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Qualsevol excepció a allò que disposa aquest Reglament serà resolta
mitjançant la majoria absoluta dels membres que integren la Corporació.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Única. Deixar sense efecte qualssevol altres Reglaments que puguin existir
sobre honors o reconeixements de mèrits, essent aquest l'únic d'aplicació. No
obstant els honors i les distincions atorgats amb anterioritat a l'aprovació
definitiva d'aquest reglament es consideraran vigents d'acord amb la normativa
per la qual van ser concedits.
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