
 
 

Per  acord  del  Ple  de  dia  28  d’abril  de  2005  fou  aprovat  definitivament  el  Reglament  d’honors  i 

distincions, publicat en el BOIB núm. 85 de 04.06.05, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 

 

 

Text  consolidat  de  caràcter  informatiu.  Inclou  les  seves  posteriors modificacions  i  correccions  per  a  facilitar  la  seva  lectura.
El text oficial publicat en el BOIB pot consultar‐se  en aquesta mateixa pàgina web.
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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS 
 

CAPÍTOL I 
Classes 

 
Article 1. 
 
Els honors i distincions que aquest Ajuntament pot atorgar són: 

 
a. Proclamació de fills il∙lustres.  

 
b. Declaració de fills adoptius. 

 
c. Concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat. 
 

CAPÍTOL II 
 Dels fills il∙lustres 

 
Article 2. 
 
El major honor i distinció és la proclamació de fill o filla il∙lustre. 

 
Article 3. 
 
Per  a  la  proclamació  de  fill  o  filla  il∙lustre  s’ha  de  tramitar  el  corresponent  expedient  en  la  forma  que 
determina el present Reglament. 
 
Article 4. 
 
A l’expedient s’ha d'acreditar que la persona proposada compleix les següents condicions: 

 
a. Haver estat natural de Palma o haver merescut ser declarat fill adoptiu o filla adoptiva. 

 
b. Haver transcorregut, com a mínim, tres anys des de l’òbit de la persona proposada. 

 
c.  Haver  excel∙lit  en  qualsevol  disciplina  de  manera  que  manifestament  hagi  desenvolupat  una  tasca 
excepcional,  àmpliament  reconeguda  al  servei  de  la  comunitat,  en  rellevants  serveis  de  gran 
transcendència, en benefici del progrés i de manera exemplar i extraordinària. 

 
d. No comptar amb cap acte que pugui fer desmerèixer la persona proposada en el concepte públic. 

 
Article 5. 
 
La proclamació de  fill o  filla  il∙lustre  implica que es doni el  seu nom a un nou  carrer d’aquest municipi, 
després de les formalitats i els acords que escaiguin. 
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CAPÍTOL III 

 Dels fills adoptius 
 

Article 6. 
 
Per a la declaració de fill adoptiu o filla adoptiva s’ha de tramitar el corresponent expedient en la forma que 
determina el present Reglament. 
 
Article 7. 
 
A  l’expedient  s’ha d’acreditar que  la persona a qui es  tracta d’atorgar  tal distinció posseeix  les  següents 
condicions mínimes: 

 
a.  Haver  excel∙lit  en  qualsevol  disciplina  de  manera  que  manifestament  hagi  desenvolupat  una  tasca 
excepcional,  àmpliament  reconeguda,  al  servei  de  la  comunitat,  en  rellevants  serveis  de  gran 
transcendència, en benefici del progrés, de manera exemplar i extraordinària. 

 
b. No comptar amb cap acte que pugui fer desmerèixer la persona proposada en el concepte públic. 

 
c. Haver treballat llargament en forma plenament reconeguda en pro de Palma o de les Illes Balears tant si 
el seu veïnatge o la seva residència en aquesta ciutat ha estat manifest o no ho ha estat. 

 
d. Qualsevol autoritat o persona que exerceixi alt càrrec a  l’Administració  i que durant  les seves funcions 
s’hagi distingit  afavorint  amb  la  seva  gestió  la  ciutat  amb millores  transcendentals per  a  la  indústria,  el 
comerç, l’agricultura, la navegació, les lletres, les ciències, etc. 

 
Article 8. 
 
La declaració de fill adoptiu o filla adoptiva pot donar lloc que en el seu dia i després de les formalitats del 
present Reglament pugui ser proclamat fill o filla il∙lustre. 

 
CAPÍTOL IV 

De la Medalla d’Or de la Ciutat 
 

Article 9. 
 
La Medalla d’Or de la Ciutat pot ser concedida en forma individual o col∙lectiva, d’acord amb els preceptes 
d’aquest Reglament. 
 
Article 10. 
 
La medalla individual és de forma circular, de 40 mm de diàmetre. A l’anvers du orla circular i les armes de 
la ciutat al centre, amb dues palmes encreuades davall  l’escut. Al  revers, es  llegeix  la següent  inscripció: 
TRIBUTUM HONORIS al centre  i a  l’orla circular, PALMAE BALEARIUM PRINCIPI URBIUM. Va penjada a un 
cordó amb els colors vermell i or alterns, amb passador lilenc. 

 
La medalla col∙lectiva només difereix de la individual en la supressió de les palmes encreuades que figuren 
davall l’escut de la ciutat, les quals queden reemplaçades per la paraula COL∙LECTIVA, disposada de forma 
semicircular.  
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Article 11.  
 
La Medalla d’Or de la Ciutat pot ser ostentada penjant del coll, com a condecoració per a les persones que 
la posseeixen,  i  si es  tracta de  corporacions o entitats poden exhibir‐la del mode acostumat en aquests 
casos. 

 
Article 12. 
 
Es pot  concedir  la Medalla d’Or de  la Ciutat en els  casos en què de  forma  individual o  col∙lectiva  s’hagi 
treballat en pro de la ciutat i contribuït a l’acreixement de la cultura i de les seves riqueses; per actes que 
determinin avantatges per a  la població; per  la  constància  i  la  laboriositat en  l’exercici dels  càrrecs  tant 
gratuïts  com  retribuïts;  als  qui  exerceixin  funcions  en  pro  de  la  ciutat  tant  en  territori  estatal  com  a 
l’estranger; per  la gestió d’autoritats que  redundin en benefici d’aquesta ciutat; per  tot quant afavoreixi 
d’una manera notòria i evident el progrés i el desenrotllament de Palma o contribueixi a l’enfortiment del 
seu prestigi, i, en fi, per tot allò que d’una manera o altra resulti digne d’aquesta concessió. 
 
Article 13. 
 
La Medalla d’Or de la Ciutat s’atorga a títol honorífic sense dret a pensió ni meritació de cap classe. 
 

CAPÍTOL V 
Dels expedients  

 
Article 14.  
 
Qualsevol  entitat  o  corporació  pot  formular  proposta  raonada  de  proclamació  de  fill  o  filla  il∙lustre, 
declaració  de  fill  adoptiu  o  filla  adoptiva  i  de  concessió  de  la  Medalla  d’Or  de  la  Ciutat,  a  més  de 
l’Ajuntament de Palma.  
 
Article 15. 
 
L’expedient de  concessió  s’inicia mitjançant Decret de  la Batlia  sobre  la  conveniència que  s’incoï a  fi de 
determinar si compleix les condicions per a la concessió de l’honor i de la distinció a què es refereix. 

 
Article 16. 
 
La Batlia  designa  el  regidor  o  regidora  que  ha  d’actuar  de  ponent  als  expedients  de  fills  il∙lustres  i  fills 
adoptius, que ha de  recopilar  tots els mèrits que  compleix  la persona proposada, així  com els oportuns 
justificants. 

 
Els familiars de la persona proposada o les persones que es considerin capacitades poden col∙laborar per si 
o a petició de la persona ponent en la missió de recopilació de dades. 

 
Article 17. 
 
La mateixa  Batlia  designa  el membre  de  la  corporació  que  ha  d’actuar  en  funcions  de  fiscal  formulant 
oposicions i inconvenients a la proposta de la persona ponent. 

 
El o la fiscal ha de poder veure l’expedient. 
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Article 18. 
 
A la persona ponent se li han de traslladar les objeccions i l’informe del o de la fiscal quant al fons i la forma 
de l’expedient instruït per si és procedent rectificar‐lo i a fi d’elevar en el seu dia la proposta definitiva. 

 
Article19.  
 
Sota la presidència del batle o batlessa s’ha de constituir un jurat integrat per tots els regidors, assistits pel 
secretari o secretària del Ple, que hi actua com tal. 

 
Article 20. 
 
Perquè  es  pugui  constituir  el  jurat  són  necessàries  l’assistència  i  la  presència  a  la  votació  de  les  dues 
terceres parts de membres que de fet el constitueixen. 
 
Article 21.  
 
Una vegada escoltats la persona ponent i el o la fiscal, el jurat ha de deliberar i assenyalar el dia i l’hora per 
a la votació, si és que es considera que ha de ser ajornada per a estudi. 

 
Article 22.  
 
La decisió s’emet per votació nominal dels assistents. La persona ponent i el o la fiscal tenen vot. 
 
Article 23. 
 
Per a  la proclamació de  fill o  filla  il∙lustre és necessari que s’aconsegueixin  les quatre cinquenes parts de 
vots favorables dels assistents. 
 
Per a la declaració de fill adoptiu o filla adoptiva és necessari que s’aconsegueixin les tres quartes parts de 
vots favorables dels assistents. 
 
Per a  la concessió de  la Medalla d’Or de  la Ciutat és necessita el vot favorable de  la majoria absoluta del 
nombre legal de membres del jurat. 
 
Si  no  es  pot  produir  la  proclamació  o  la  declaració  esmentades  perquè  no  s’aconsegueixen  els  vots 
necessaris  per  a  això,  s’ha  de  practicar  una  diligència  a  l’expedient  en  què  es  faci  constar:  “Estudiat  el 
present  expedient  el  Jurat  n’acorda  l’arxiu”  o  “Estudiat  el  present  expedient  el  Jurat  entén  que  s’han 
d’iniciar els tràmits per a  la concessió, si s’escau, de  la Medalla d’Or de  la Ciutat”. La diligència ha de ser 
subscrita pel president o presidenta i pel secretari o secretària. 

 
Article 24.  
 
La decisió del jurat, si és favorable, s’ha d’elevar al Ple de l’Ajuntament perquè la ratifiqui. 
 
Article 25.  
 
Per a la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat la Batlia designa el o la membre de la corporació que ha 
d’actuar de ponent  i que ha d’elevar  l'oportuna proposta al  jurat, el qual s’ha d’integrar  i deliberar en  la 
forma establerta als articles  20, 21, 22, 23, 24 i 25 d’aquest Reglament. 
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Article 26.  
 
Per a la resolució definitiva del Ple de l’Ajuntament es requereix: 
 
a. Als expedients de proclamació de fill o filla il∙lustre o de declaració de fill adoptiu o filla adoptiva, el vot 
favorable de  les dues  terceres parts del nombre de  fet, el qual ha de  representar el vot  favorable de  la 
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 

 
b. En la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat, el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels seus membres. 

 
CAPÍTOL VI 

Extracte del cerimonial 
 

Article 27. 
 
La proclamació de fill o filla il∙lustre, la declaració de fill adoptiu o filla adoptiva o la concessió de la Medalla 
d’Or de la Ciutat implica la celebració d’un acte públic que té lloc al saló de sessions de la casa consistorial 
el dia 31 de desembre, Festa de l’Estendard. 

  
El  dit  acte  se  celebra  sota  la  presidència  del  batle  o  batlessa,  amb  assistència  dels  membres  de  la 
corporació, la persona homenatjada i els seus familiars, autoritats i públic en general. 
 
Es llegeixen la biografia del fill o filla il∙lustre que es proclama, les causes de  la declaració de fill adoptiu o 
filla adoptiva o de concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat. 

 
Es descobreix el retrat del fill o filla il∙lustre que es proclama, el qual ha de ser exposat a la Galeria de Fills 
Il∙lustres d’aquest Ajuntament. El retrat és costejat per  la corporació,  llevat que els familiars o particulars 
tinguin interès a oferir‐lo a l’Ajuntament. 

 
Es fa entrega d’una placa al fill adoptiu o la filla adoptiva que justifica la distinció obtinguda. 

 
S’imposen les medalles que s’hagin concedit. 
 
L’acte se celebra d'acord amb el protocol de la corporació municipal. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden expressament derogades les normes i les disposicions de rang igual o  inferior que contradiguin el 
que disposa aquest Reglament o s’hi oposin; concretament, el Reglament municipal d’honors  i distincions 
aprovat  per  acord  plenari  de  25  de  gener  de  1959  i  les modificacions  posteriors  aprovades  per  acords 
plenaris de 12 d’abril de 1984 i 27 de juny de 2002. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Primera. En tot el que no preveu el present Reglament cal ajustar‐se al que disposen la normativa del règim 
local, de  règim  jurídic de  les administracions públiques  i del procediment administratiu comú  i qualsevol 
altres disposicions de caràcter general, autonòmic i/o municipal que hi resulti d’aplicació.  
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Segona. El present Reglament entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears (BOIB), complint el que disposen els articles 65.2 i 7O.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
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