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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS 
 
 
Preàmbul 
 
L’objectiu del present Reglament no és altre que posar en valor aquelles persones o entitats del 
nostre municipi que, per la seua dedicació, la seua vàlua personal, la seua trajectòria o les 
seues aportacions en els diversos àmbits de l’activitat social, hagen excel·lit de manera notable 
en profit de Corbera. 
 
La concessió dels títols que a continuació es regulen, ha de suposar un alt motiu de prestigi per 
als guardonats i ha de ser estímul de superació per al conjunt del nostres conveïns. 
 
En el present Reglament queden delimitats el que podríem anomenar títols de màxima 
distinció, establint els requisits que han de posseir els guardonats/des, el procediment per al 
nomenament i el protocol de l’acte de concessió. Amb això el nostre Ajuntament vol donar 
formalitat i actuar amb rigor a l’hora de premiar les persones o entitats mereixedores de tals 
honors. 
 
Capítol 1. Dels honors de l’Ajuntament. 
 
Article 1 
 
1.- Els honors que l’Ajuntament de Corbera podrà atorgar per a premiar mèrits especials o 
serveis extraordinaris prestats al municipi de Corbera seran els següents: 
 
a. Títol de Fill/a Predilecte/a de Corbera. (O Fill Adoptiu/va quan corresponga.) 
b. insígnia d’Or de l’Ajuntament de Corbera. 
c. Distinció. 
 
2.- Les distincions mencionades en l’article anterior són merament honorífiques, sense que 
puguen atorgar cap dret econòmic ni administratiu. 
 
Article 2 
 
Cap dels honors i insígnies recollides als punts a i b de l’article 1, podrà recaure en persones 
que desenvolupen alts càrrecs en l’Administració, i respecte dels quals es trobe la Corporació 
en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, en tant subsistisquen aquests motius. 
 
Capítol II . Del títol de Fill/a Predilecte/a o Fill Adoptiu/va. 
 
Article 3 
 
1. La concessió del títol de Fill/a Predilecte/a de Corbera solament podrà recaure en persones 
físiques, nascudes a Corbera, la trajectòria personal o professional de les quals mereixen la 
consideració i agraïment oficial per haver destacat de forma extraordinària i amb indiscutible 
repercussió pública en la realització d’activitats que hagen redundat en benefici de Corbera, o 
que l’hagen enaltit. 
 
2. En el cas de persones que siguen mereixedores de les consideracions expressades en el 
punt anterior però que no siguen nascudes a Corbera, el títol a concedir serà el de Fill/a 
Adoptiu/va, essent aquest equiparable en tot al de Fill/a Predilecte/a de Corbera. En tot cas les 
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persones no nascudes a Corbera que reben aquest títol hauran de tenir una relació directa amb 
el nostre municipi per raons de veïnatge, professionals o familiars. 
 
3. Els títols descrits en els punts anteriors, podran ser concedits a títol pòstum, sempre que en 
el finat hagen concorregut els mereixements abans mencionats. 
 
Article 4 
 
1. El títol de Fill/a Predilecte/a o Fill/a Adoptiu/va de Corbera és la màxima distinció de 
l’Ajuntament de Corbera, per la qual cosa la seua concessió es farà sempre utilitzant criteris 
molt restrictius i tindrà un caràcter altament extraordinari. 
 
2.- Els títols anteriors tindran caràcter vitalici. 
 
Article 5 
 
1. La concessió del títol de Fill/a Predilecte/a o Fill Adoptiu/va serà acordada per unanimitat de 
la Corporació Municipal, i previ expedient iniciat a tal efecte, en el qual hauran quedat 
acreditats els mèrits que justifiquen aquests honors. 
 
2. Acordada la concessió dels títols anteriors, la Corporació Municipal designarà la data en que 
es reunirà per afer el lliurament en sessió solemne del diploma i la insígnia que acrediten la 
distinció. 
 
3. El diploma i la insígnia s’ajustaran al model aprovat per la corporació. (Veure annex). 
 
Article 6 
 
Les persones a qui se’ls concedisca els títols anteriors, tindran dret a acompanyar a la 
Corporació Municipal en els actes o solemnitats als quals concórrega, ocupant el lloc que els 
siga indicat a aquest efecte. Prèviament l’a1calde/essa els haurà de cursar una invitació oficial 
amb indicació del dia, hora i lloc del l’acte a assistir. 
 
Capítol III. De la Insígnia d'Or. 
 
Article 7 
 
Les Insígnies d’Or són unes recompenses municipals creades per a premiar mèrits 
extraordinaris que concórreguen en persones, corporacions o entitats, tant de l’àmbit local com 
de l’exterior, que hagen treballat en pro del poble de Corbera i hagen contribuït al seu benestar, 
a la cultura, a l’esport, a la cohesió social o al prestigi del nostre poble. 
 
Article 8 
 
1. Les Insígnies d'Or seran encunyades en el corresponent metall. 
2. La concessió de les Insígnies d'Or seran competència del Ple, requerint-se per a la seua 
concessió el vot favorable de les dos terceres parts del Ple, previ informe redactat a l’efecte. . 
 
3.  Solament podrà ser concedida un màxim d’una Insígnia d’Or cada any. 
 
4. La Insígnia d'Or podrà ser concedida a títol pòstum en el cas d'aquelles persones que, 
essent mereixedores de tal distinció, hagen faltat. 
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Article 9 
 
l. La concessió de la Insígnia d'Or implicarà la celebració d’un acte públic que tindrà lloc cada 
any en les dates .... (a establir: Festes majors? 9 d’Octubre? Final d’any?). L’ esmentat acte se 
celebrarà sota la presidència de l’alcalde/essa amb l’assistència dels membres de la 
corporació, la persona guardonada o representants de l’entitat nomenada, autoritats i públic en 
general. Es llegiran els motius de la concessió i després de les intervencions escaients es farà 
entrega de la Insígnia d’Or. 
 
2. La insígnia s’ajustarà al model aprovat per la corporació. (Veure annex). 
 
Capítol IV. Del procediment de concessió d'honors. 
 
Article 10 
 
1. La concessió del títol de Fill/a Predilecte/a o de Fill Adoptiu/va requerirà la instrucció d’un 
expedient que servirà per a determinar els mèrits que aconsellen l’al·ludida concessió. 
 
2- L’inici del procediment es farà per decret de l’Alcaldia, ja siga per iniciativa pròpia o a 
requeriment de la majoria dels partits que integren la Corporació Municipal, o amb motiu de la 
petició raonada d’un organisme oficial o d’entitat o associació de reconeguda solvència. 
 
3.  La instrucció de l’expedient implicarà la recopilació de les dades i informes pertinents i 
l’elaboració d’un document amb la proposta de resolució per al nomenament que serà 
presentada al Ple per a la seua aprovació. En la instrucció de l’expedient podran participar 
aportant dades o antecedents les persones i entitats que consideren oportuna la seua 
implicació. 
 
4. El termini màxim per a la resolució de l’expedient serà de sis mesos a comptar des de l’inici 
de l’expedient. 
 
 
 
 
Article 11 
 
En el cas de la concessió de la Insígnia d’Or, serà d’aplicació allò previst a l’article anterior, per 
bé que el procediment serà més reduït, no fent falta la instrucció d’un expedient tan complet. 
Bastarà un informe que haurà de ser aprovat pel Ple amb el quòrum previst a l’article 8.2 del 
present reglament. 
 
Article 12 
 
Previ expedient instruït amb idèntiques garanties que per a l’atorgament del nomenament o 
distinció honorífiques, l’Ajuntament podrà privar d’aquests, revocant l’acte de la seua 
concessió, sense perjudici de la data en que hagués estat conferit, que a aquests efectes tindrà 
caràcter imprescriptible, a aquells guardonats que hagen incorregut en accions o omissions que 
el facen indigne d’ostentar tal distinció. La revocació requerirà acord plenari en aquest sentit, 
adoptat amb el mateix quòrum requerit per a la concessió. 
 
Disposició addicional 
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Amb independència de la concessió dels títols honorífics de major rang previstos en el present 
Reglament, a proposta de l’Alcalde de l’Ajuntament de Corbera i amb el vot favorable de dos 
terceres parts del Ple, de manera usual, discrecional i sense cap periodicitat establerta, podrà 
distingir el mèrit d’aquelles persones del nostre municipi que, eventualment, hagen destacat en 
alguna activitat de caràcter esportiu, professional, festiu, cultural, etc... 
 
Annex 
 
Per a la confecció de les insígnies previstes als articles: 5.3, i 9.2, així com per al diploma o 
placa commemorativa, serà d’aplicació el següent: 
 
a) En tot cas s’imprimirà, o es gravarà, l’escut oficial de l’Ajuntament de Corbera. 
 
b) En el diploma o placa s’hi farà constar necessariament el nom del guardonat/da, el títol 
atorgat i la data de la concessió. 
 
 
Diligència per fer constar que, el dia 23 de març de 2012, va se publicada aquesta ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 71, cosa que començà aplicar-se el dia següent al de la seua 
publicació.  
 


