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REGLAMENT MUNICIPAL D’HONORS I DE DISTINCIONS 
 

CAPÍTOL I. Objecte 
 
Article 1 
 
L'objecte d'aquest Reglament és la regulació dels honors, distincions i nomenaments honorífics que 
l'Ajuntament d’Ulldecona consideri atorgar a ciutadans/anes que siguin mereixedors d’un reconeixement 
especial i que hagin contribuït a augmentar el prestigi de la Vila des del punt de vista de les més variables 
formes d'activitat de les persones i entitats. 
 
Per valorar els mèrits dels candidats i candidates caldrà que es tinguin en compte la seva activitat cívica o 
global envers la col·lectivitat, a més de les seves actuacions o serveis concrets pels quals destaquin. 
 
Aquest Reglament es redacta a l'empara del què disposen els articles 189 a 191 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Article 2 
 
Totes les distincions a què fa referència aquest reglament tenen caràcter exclusivament honorífic, sense que, 
per tant, atorguin cap dret administratiu ni de caràcter econòmic. 
 
CAPÍTOL II. Classes d’honors i distincions 
 
Article 3 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona podrà atorgar alguna de les següents distincions i nomenaments per 
premiar mereixements especials o serveis extraordinaris prestats a la vila: 
 

a) Títol de fill/a il·lustre. 
b) Títol de fill/a adoptiu/va de la vila. 
c) Escut d’or del poble d’Ulldecona. 
d) Altres distincions honorífiques. 

 
Secció I. Títol de fill/a il·lustre 
 
Article 4 
 
El títol de Fill/a Il·lustre d’Ulldecona es podrà atorgar a aquelles persones físiques nascudes al poble o que 
hagin viscut la major part de la seva vida al poble i que hagin destacat per la seva personalitat i humanitat al 
llarg de la seva vida i que reuneixin les condicions establertes a l’article primer d’aquest Reglament. 
 
El títol es podrà concedir en vida o a títol pòstum sense limitació temporal, i consistirà en un pergamí amb la 
llegenda següent: 
 
“L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ulldecona, fent seu el sentiment general del poble d’Ulldecona, concedeix 
a ..................................................................el títol de FILL/A IL·LUSTRE D’ULLDECONA, com a públic 
reconeixement de la seva tasca constant pel bé dels interessos de la població ulldeconenca. 
 
Ulldecona ...............de ...................................de 
 
L’alcalde/ L’alcaldessa,     La secretària/ El secretari. 
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Seran invitats especialment als actes solemnes que organitzi la corporació. 
 
Secció II. Títol de fill/a adoptiu/va 
 
Article 5 
 
El títol de Fill/a Adoptiu/va d’Ulldecona es podrà atorgar a aquelles persones físiques nascudes fora 
d’Ulldecona, que essent o no residents al poble tinguin o hagin tingut una vinculació continuada per la seva 
reiterada i eficaç tasca a favor dels interessos d’Ulldecona i/o per la seva actuació en qualsevol aspecte de 
l’activitat humana. Es podrà concedir en vida o a títol pòstum sense limitació temporal. 
 
El títol consistirà en un pergamí amb la llegenda següent: 
 
“L’excel·lentíssim Ajuntament d’Ulldecona, fent seu el sentiment de la ciutadania, concedeix 
a.........................................................................el títol de FILL/A ADOPTIU/VA D’ULLDECONA, com a públic 
reconeixement de la seva tasca constant pel bé dels interessos de la població ulldeconenca. 
 
Ulldecona,.....................de..........................de.................... 
 
L’alcalde/L’alcaldessa,       La secretària/ El secretari, 
 
Seran invitats especialment als actes solemnes que organitzi la corporació. 
 
Secció III.  Escut d’or del poble d’Ulldecona 
 
Article 6 
 
Aquest escut que serà d’or, en les seves variants d’agulla de corbata, agulla de solapa o agulla de pit, 
reprodueix l’escut del municipi.  
 
Article 7 
 
Els posseïdors de “L’Escut d’or del poble d’Ulldecona” tenen el dret de portar-lo en els actes solemnes que 
organitzi la corporació als quals seran invitats especialment. 
 
Article 8 
 
L’escut premiarà, amb caràcter individual els ciutadans i les ciutadanes que s’hagin distingit per una trajectòria 
dedicada a al millora del poble en qualsevol aspecte o activitat i s’ha de concedir en vida del distingit/da. 
 
Secció IV. Altres distincions honorífiques 
 
Article 9 
 
El Ple de la corporació podrà atorgar la “Menció Honorífica Municipal (individual o col·lectiva) a persones 
físiques o jurídiques, institucions o entitats que, al llarg de l’any hagin destacat per fets importants en els 
camps social, cultural, esportiu, econòmic o científic o bé que commemorin efemèrides destacades. També 
es podrà atorgar en el cas d’haver destacat per una trajectòria humana al llarg de la seva vida. 
 
Article 10 
 
La Menció Honorífica Municipal consisteix en una placa acreditativa d’aquesta distinció amb la següent 
inscripció: 
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“L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ulldecona, fent seu el sentiment general de la ciutadania, concedeix 
a ...........................................la MENCIÓ HONORÍFICA MUNICIPAL  a títol individual (o col·lectiu), en públic 
reconeixement per......................... 
 
Ulldecona........................de .............................de....................... 
 
L’alcalde/ L’alcaldessa,     La secretària/ El secretari, 
 
Article 11 
 
El ple de la corporació també podrà designar un equipament municipal, o una part del mateix, un carrer o una 
plaça, amb el nom d’una persona vinculada al poble, reconeixent d’aquesta forma especials mèrits o serveis 
extraordinaris. 
 
CAPÍTOL III. De la Comissió d’Honors i Distincions 
 
Article 12 
 
Existirà dins l’Organigrama de la corporació, una Comissió especial denominada d’Honors i Distincions, la 
qual serà l’encarregada d’informar degudament els expedients incoats i proposar al ple l’adopció dels 
corresponents acords. Estarà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui, composada pels portaveus de 
tots els Grups Municipals amb representació a l’Ajuntament, i assistida pel secretari/a general de la corporació 
o funcionari en qui delegui, amb veu però sense vot. 
 
CAPÍTOL IV. Del procediment 
 
Article 13 
 
Les distincions i els nomenaments s’atorgaran prèvia la incoació del corresponent expedient que s’iniciarà per 
resolució de l’Alcaldia, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels Grups Polítics amb representació 
municipal, d’una tercera part dels regidors que integren la corporació, a sol·licitud d’un 20% d’entitats locals 
degudament inscrites en el Registre Municipal corresponent o a petició d’un cinc per cent dels ciutadans 
ulldeconecs, majors d’edat inscrits en el padró municipal d’habitants, segons les xifres oficials de l’últim padró 
aprovat. 
 
Article 14 
 
Les propostes o peticions han d’especificar el nom de les persones, entitats o institucions sol·licitants i els 
mèrits i circumstàncies que concorren en la persona, entitat o col·lectiu a qui es proposa distingir, aportant 
totes les dades i antecedents que es considerin necessaris i proposant, si s’escau, la pràctica de les diligències 
convenients per complementar els fets que emparen la proposta de distinció. 
 
En cap cas no es proposarà el tipus de distinció o nomenament a concedir. En cas de fer-ho la corporació  
acordarà retornar l’expedient a qui ho proposi a fi de que es presenti en la forma establerta en aquest 
reglament. 
 
Article 15 
 
Acordada la incoació de l’expedient, l’alcalde encarregarà al secretari/a la seva tramitació en el transcurs de 
la qual serà preceptiu un període d’informació pública en el Tauló d’Anuncis de la corporació, per un termini 
de quinze dies hàbils, a efectes de reclamacions, al·legacions o suggeriments. 
 
Acabada la tramitació de l’expedient, es portarà a estudi i informe de la Comissió d’Honors i de Distincions als 
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efectes de formular la proposta que correspongui, la qual serà elevada al Ple de la corporació.  
 
La proposta haurà de tenir la conformitat de les dues terceres parts dels membres de la Comissió. 
 
Article 16 
 
Elevada la proposta al Ple de la corporació, el corresponent acord s’haurà d’adoptar mitjançant votació 
nominal i secreta i amb el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre legal dels seus 
membres. 
 
Article 17 
 
La secretaria municipal de la corporació portarà un registre dels guardons concedits, per ordre cronològic i 
amb numeració correlativa, amb la pertinent separació per cada distinció. El registre es plasmarà en un Llibre 
d’Or dels Guardons del Poble el qual restarà dipositat en el despatx de l’Alcaldia. 
 
Article 18 
 
Els nomenaments i les distincions seran lliurats per l’alcalde en el Saló de Sessions de l’Ajuntament 
d’Ulldecona, amb assistència del ple de la corporació, en un acte magne i públic. A l’acte es convidarà 
especialment aquelles autoritats i representacions que es consideri pertinent. 
 
Article 19 
 
Previ expedient que s’instruirà amb les mateixes característiques i garanties que per a l’atorgament de l’honor 
o de la distinció, la corporació podrà revocar l’acte de concessió a la persona o entitat guardonada, si aquesta 
modifica tan profundament la seva anterior conducta que els seus actes posteriors el fan indigne de figurar 
entre els guardonats. 
 
La proposta de la Comissió d’Honors i de Distincions haurà de ser adoptada per les dues terceres parts dels 
seus membres. 
 
Article 20 
 
Elevada la proposta de revocació al Ple de la corporació , el corresponent acord requerirà votació nominal i 
secreta i haurà de ser adoptada per les dues terceres parts dels seus membres. 
 
Disposició Derogatòria 
 
Aquest reglament deroga qualsevol altre disposició municipal anterior sobre aquesta matèria. 
 
Disposició Final 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies hàbils a partir del següent en que el 
seu text sigui publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
 
 
 
Aquest reglament, va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el 30 
de juliol de 2013 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 232 del dia 8 d'octubre de 2013. 
La seva vigència serà a partir del dia 26 d'octubre de 2013, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 
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