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REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS I DISTINCIONS 
DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 
 
 

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

 
Article 1. És objecte del present Reglament la regulació del protocol, el 
cerimonial,  els honors i les distincions en l’àmbit de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Article 2. A efectes de la normativa present es delimiten els següents 
conceptes: 
 

Protocol:  És l'ordenament i aplicació sistemàtica de les normes de 
cortesia en les relacions oficials entre les institucions i les autoritats de la 
ciutat. Reconeix els privilegis i les precedències de les autoritats en els 
actes oficials i el seu tractament. El seu objectiu es donar dignitat als 
actes públics. 
 
Cerimonial: És el conjunt de formalitats que cal observar en la 
celebració d'un acte oficial. I formen part els símbols o distintius de les 
autoritats municipals que, per raó del seu càrrec els correspon portar en 
determinats actes. També hi formen part aquells elements decoratius 
que porten els macers i/o funcionaris municipals, i aquells que serveixen 
per engalanar els edificis consistorials en actes o diades importants. El 
seu objectiu és donar solemnitat als actes públics. 
 
Honors i distincions: Són les atribucions de dignitat conferides a títol 
de reconeixement, a persona natural o jurídica, per raó dels seus mèrits. 

 
 
 

CAPÍTOL II 
Del Protocol i cerimonial 

 
Article 3. El protocol s’aplica en els actes organitzats per l’Ajuntament de 
Mataró i regula el cerimonial relatiu als actes públics, la presidència, la 
precedència de les autoritats corporatives i la prelació dels seus assistents. 
 
Article 4. Resten fora d’aplicació del present Reglament els actes on participen 
autoritats estatals o autonòmiques, que es regiran segons la normativa vigent.  
 
Article 5. Els actes públics, a efectes reglamentaris, es classifiquen en: 
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a) Actes oficials de caràcter general 

 b) Actes oficials de caràcter especial 
 
Els actes oficials de caràcter general són aquells que, organitzats per les 
Autoritats competents, tenen lloc amb motiu de festivitats, commemoracions o 
esdeveniments i que podran ser solemnes. 
 
Els actes oficials de caràcter especial són els organitzats per determinades 
institucions, organismes o autoritats amb motius directament relacionats amb 
serveis i competències d’un àmbit determinat. 
 
Article 6. La precedència entre els membres de la Corporació serà la següent 
segons el vigent Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament de 
Mataró: 

• Alcalde 
• Presidents o Portaveus dels Grups Municipals 
• Membres del Govern Municipal  
• Altres regidors/es 
 

Article 7. La presidència de l’acte és unipersonal i correspon a l’Alcalde, llevat 
que per assistència d’autoritats estatals o autonòmiques sigui a aquestes a qui 
correspongui, segons la normativa vigent. 
 
L’Alcalde podrà cedir la presidència i, en el seu cas, organitzar una presidència 
honorífica, quan per raó de respecte, jerarquia o rang ho tingui per convenient. 
 
L’ordre dels membres de la Corporació no s’alterarà fins i tot quan l’acte sigui 
de la competència d’un d’ells, excepció feta quan un membre d’aquesta 
Corporació intervé en l’acte i forma part de la presidència de la mesa. 
 
Article 8. L’assistència d’alts càrrecs de l’Estat o de la Generalitat de 
Catalunya, així com d’altres comunitats autònomes i entitats locals, o dels seus 
representants, seguirà la prelació de la normativa vigent. 
 
Es procedirà d’igual manera en el cas de convidats il·lustres, els quals tindran 
un tracte de preferència. 
 
Article 9. En l’exercici del seu càrrec, i especialment en els actes oficials de 
caràcter general i/o solemne, els membres de l’Ajuntament podran portar els 
símbols o distintius inherents a la seva autoritat. 
 
Aquests distintius els seran lliurats acabat el Ple de Constitució de l’Ajuntament 
i elecció d’Alcalde. 
 

• Correspon a l’Alcalde: bastó de comandament, banda de color vermell 
amb l’escut de la ciutat i medalla de la ciutat amb cordó vermell.  

• Correspon a les Regidores i Regidors: medalla de la ciutat amb cordó 
vermell i l’escut de la ciutat. 
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Article 10. En els actes generals de caràcter solemne, l’Alcalde podrà disposar 
la formació d’un escamot de gala compost per efectius de la Policia Local, i, si 
s’escau, d’un seguici format per uixers i macers amb els vestits tradicionals, així 
com la col·locació de domassos a la seu de l’Ajuntament. 
 
També en cas d’acte de caràcter especial, es col·locaran els domassos i altres 
elements que contribueixen al caràcter solemne de l’acte. 
 
 
 

CAPÍTOL III 
Dels honors i les distincions 

 
Article 11.  
1. Els honors i distincions que l’Ajuntament de Mataró podrà atorgar, com a 

reconeixement de mèrits civils, vincles o circumstàncies especials o de 
serveis singulars a la Ciutat, seran els següents: 

 
a) Títol de Filla Predilecta o Fill Predilecte 
b) Títol de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu 
c) Membre de la galeria de mataronins i mataronines il·lustres 
d) Medalla de la Ciutat 
e) Agermanament 
f) Símbol de la Ciutat 
g) Escut Insígnia 
h) Corbata Escarapel·la 

 
2. Els títols contemplats en l’article 11 a), b), c) i d), es podran atorgar a 

persones vives o a títol pòstum. 
 
SECCIÓ PRIMERA 
Dels títols de Filla Predilecta o Fill Predilecte i de Filla Adoptiva o Fill 
Adoptiu 
 
Article 12. La concessió del títol de Filla Predilecta o Fill Predilecte de la ciutat 
de Mataró és la categoria més gran entre les distincions i només pot recaure en 
persones nascudes a Mataró, la trajectòria personal i/o professional de les 
quals mereixi el reconeixement i l’agraïment oficial, en tant que hagin prestat 
serveis meritoris en l’àmbit públic o cap a la col·lectivitat. 
 
L’atorgament es realitzarà per acord del Ple i es reflectirà documentalment en 
un diploma. 
 
Article 13. La concessió del títol de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu podrà recaure 
en persones que, sense haver nascut a la ciutat de Mataró, hagin tingut una 
trajectòria personal i/o professional que mereixi el reconeixement i l’agraïment 
oficial per haver prestat serveis meritoris vers els ciutadans de Mataró de forma 
plenament demostrable. 
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L’atorgament es realitzarà per acord del Ple i es reflectirà documentalment en 
un diploma. 
 
Article 14. Els títols de Filla Predilecta o Fill Predilecte o de Filla Adoptiva o Fill 
Adoptiu seran vitalicis, si bé estaran supeditats al què disposa l’article 28. 
 
Article 15. 
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 farà el lliurament 
solemne del diploma i la insígnia que acreditin la distinció a la persona 
premiada. 

 
2. El diploma haurà de fer esment als mereixements que justifiquin la 

concessió i hi haurà de constar l’escut de la ciutat i la inscripció de Filla 
Predilecta o Fill Predilecte o Filla Adoptiva o Fill Adoptiu, segons 
correspongui. 

 
SECCIÓ SEGONA 
De la Galeria dels Mataronins i Mataronines Il·lustres 
 
Article 16.  El reconeixement com a membre de la Galeria dels Mataronins i 
Mataronines Il·lustres es concedirà pels mèrits rellevants des del punt de vista 
històric, tant en èpoques anteriors com en l’època actual, i comportarà la 
col·locació d’un retrat a l’esmentada galeria o un altre lloc rellevant de 
l’Ajuntament. 
 
La Galeria dels Mataronins i Mataronines Il·lustres té la finalitat de perpetuar la 
memòria d’aquelles persones que han prestat distingits serveis al Municipi o 
han tingut una trajectòria personal indiscutiblement meritòria. 
 
L’atorgament es realitzarà per acord del Ple. 
 
SECCIÓ TERCERA 
De la Medalla de la Ciutat 
 
Article 17. 
1. La medalla de la Ciutat és una manifestació d’agraïment que s’atorga per 

una actuació personal o col·lectiva en favor de la Ciutat, que hagi tingut un 
ressò especial o una repercussió notable en els àmbits cultural, artístic, 
econòmic, social, polític o esportiu. 

 
2. Les medalles lliurades a persones individuals s’acompanyaran d’una petita 

insígnia de solapa. 
 
3. La concessió de la Medalla s’acompanyarà d’un diploma acreditatiu. 
 
L’atorgament es realitzarà per acord del Ple. 
 
Article 18. Quan la concessió de medalles es faci a favor de personal 
municipal s’aplicaran, a més de les normes establertes en aquest reglament, 
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les contingudes en la legislació vigent en relació al personal al servei de 
l’Administració Local. 
 

SECCIÓ  QUARTA 
D’Agermanaments 
 
Article 19. L’agermanament serà el títol concedit a ciutats i municipis, tant de 
l’Estat com de l’estranger, per raó de vincles comuns, afinitats i relacions 
preferencials. 
 
L’agermanament es realitzarà per acord de Ple. 
 
SECCIÓ CINQUENA 
Altres Distincions: Símbol de la Ciutat. Escut Insígnia. Corbata 
Escarapel·la 
 
Article 20. El Símbol de la Ciutat constitueix una expressió de benvinguda que 
podrà lliurar-se a visitants il·lustres, que tinguin caràcter d’autoritat, amb ocasió 
d’una celebració especial.  
 
Article 21. L’Escut Insígnia es lliurarà als electes municipals en el moment de 
la constitució de la Corporació i serà portat en l’exercici ordinari del càrrec.  
 
Article 22. La Corbata Escarapel·la és el guardó d’honor que es concedirà a 
aquelles organitzacions col·lectives que tinguin com a distintiu una bandera, un 
estendard o un pendó, en el qual pugui ser instal·lada a la seva asta.  
 
 
 

CAPÍTOL IV 
Del procediment de concessió d’Honors i Distincions 

 
Article 23.  
1. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament, 

requerirà la instrucció prèvia d’un expedient administratiu per determinar els 
mèrits o circumstàncies que aconsellin la concessió o la seva denegació. 

 
2. El procediment per a l’atorgament d’honors i distincions s’iniciarà d’ofici per 

l’Alcalde o el Ple de la Corporació, a instància d’entitats o associacions 
constituïdes a la Ciutat i incloses en el Registre Municipal d’Entitats o a 
petició del menys el 10% dels ciutadans majors d’edat inscrits al padró 
municipal. 

 
3. L’Alcalde nomenarà instructor de l’expedient un membre de la Corporació, 

el qual inclourà tots els antecedents relacionats amb l’objecte i practicarà les 
proves que consideri necessàries. En aquesta tasca l’instructor serà auxiliat 
per un funcionari municipal que actuarà com a secretari. 

 
4. Es publicarà al BOP l’inici de l’expedient per a què qualsevol persona 

interessada pugui consultar-lo i aportar aquella documentació que consideri 
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oportuna. Al mateix temps, es donarà audiència als interessats amb la 
mateixa finalitat, amb indicació del termini per a realitzar suggeriments o, se 
és el cas, aportar documentació. 

5. Acabat el termini d’exposició pública, que serà de 20 dies a partir del 
següent a la publicació de l’anunci al BOP, i sempre que l’instructor no 
vulgui realitzar més proves, s’elevarà una proposta al Ple. 

 
6. Els honors i les distincions són atorgats a títol individual i intransferible, i no 

donen dret a cap tipus de percepció econòmica. 
 
Article 24. Es reserva al Ple de l’Ajuntament la competència per a l’atorgament 
dels títols de Filla Predilecta o Fill Predilecte, Filla Adoptiva o Fill Adoptiu, el 
nomenament de Mataroní o Mataronina Il·lustre, la concessió de la Medalla de 
la Ciutat i l’Agermanament, mitjançant les actuacions administratives 
assenyalades. L’adopció de l’acord requereix la conformitat de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Article 25. Correspon a l’Alcalde decidir, prèvia consulta a la Junta de 
Portaveus, el lliurament del Símbol de la Ciutat, de l’Escut Insígnia i de la 
Corbata Escarapel·la, del qual donarà coneixement a la Corporació, sense que 
sigui necessària la tramitació d’expedient previ. 
 
Article 26. El lliurament dels honors i les distincions acordats pel Ple se 
celebrarà en acte públic i s’acompanyarà dels guardons i dels documents 
acreditatius complementaris. 
 
Article 27. Les distincions, siguin de caràcter individual o col·lectiu, només 
podran concedir-se una sola vegada a favor de la mateixa persona física o 
jurídica. 
 
 
 

CAPÍTOL V 
De la revocació dels Honors 

 
Article 28. L’Ajuntament de Mataró, podrà revocar els honors i distincions 
concedits quan la persona receptora incorri en qualsevol causa que comporti la 
indignitat o el demèrit. 
 
Aquesta decisió requerirà la instrucció d’un expedient on quedin degudament 
justificades les causes que la fonamentin i el posterior acord del Ple . 
 

 
 

CAPÍTOL VI 
Del Llibre de registre d’Honors i Distincions 

 
Article 29. El llibre de registre d’Honors i Distincions contindrà tantes seccions 
com tipus de distincions es regulen en el present reglament. 
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La Secretaria General de l’Ajuntament serà l’òrgan que tindrà encomanada la 
custòdia de l’esmentat llibre, on seran inscrites les concessions per ordre 
cronològic amb un extracte de l’acord o resolució d’atorgament. Igualment 
caldrà anotar, en cas de revocació, la cancel·lació corresponent. 
 
 
 

CAPÍTOL VII    
De les Banderes 

 
Article 30. La bandera de la ciutat de Mataró és la històrica i tradicional 
bandera de l’antiga província marítima de Mataró del segle XVIII, consistent en 
una creu de color vermell, centrada al llarg i ample, sobre drap rectangular de 
color blau marí. La proporció de la creu en relació a l’amplada de la bandera a 
d’ésser de cinc a u.   
 
Article 31. L’ús i col·locació de la bandera de la ciutat de Mataró i de la resta 
de banderes i ensenyes oficials es regeix d’acord amb la normativa vigent. 
 
Durant les diades de Sant Jordi, Onze de setembre i Les Santes, la bandera de 
la ciutat i la bandera Nacional de Catalunya onejaran en els carrers i vies de 
circulació de la ciutat.   
 

 
 

CAPÍTOL VIII 
Dels Tractaments 

 
Article 32. D’acord amb la tradició jurídica, el tractament de l’Ajuntament de 
Mataró és d’Excel·lentíssim. 
 
Article 33. L’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró ostenta el tractament 
d’Il·lustríssim Senyor. La resta de membres de la Corporació ostenten el 
tractament de Senyor o Senyora. 
 
 
 

CAPÍTOL IX 
Presa de possessió de l’Alcalde i de l’Excel·lentíssima 

Corporació 
 
Article 34. La presa de possessió de l’Alcalde i de l’Excel·lentíssima 
Corporació, així com la substitució d’algun membre de la mateixa es farà 
d’acord amb la legislació vigent. 
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CAPÍTOL X 
Del llibre d’Honor 

 
Article 35. L’Ajuntament disposa d’un Llibre d’Honor, on podran signar les 
personalitats més importants que visitin la Casa Consistorial. 
 
 
 
 
 
 
Disposició transitòria. Les distincions que hagin estat aprovades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del present reglament, però que encara no hagin 
estat objecte de lliurament oficial en sessió pública i solemne a l’interessat, es 
regiran pel present reglament, en tot el que no contradigui aquell en base al 
qual es varen concedir. 
 
Disposició derogatòria: El present Reglament deroga l’anterior reglament 
d’Honors i Distincions de 19 de maig de 1962 en allò referent al seu àmbit 
material. 
 


