
 
 

 
 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació 

de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració 

del projecte de reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de 

l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions 

més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre: 

a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment de l’esmentat, el marc en el que es planteja aquest reglament és el següent: 

a) Antecedents i problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

El vigent Reglament de Distincions i Honors de l’Ajuntament de Barcelona va ser aprovat per 

acord del Plenari del Consell Municipal de data 29 de juny de 2012, revocant la normativa 

anterior referent a les distincions i medalles que s’atorgaven des de l’Ajuntament de Barcelona 

i unificant totes les distincions i honors en un sol reglament.  

L’experiència de l’aplicació del vigent Reglament de Distincions i Honors de l’Ajuntament de 

Barcelona, ha permès  observar que és necessària la modificació d’alguns preceptes de 

Reglament per tal d’actualitzar la normativa.   

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

La modificació del  Reglament de Distincions i Honors de l’Ajuntament de Barcelona és 

necessària per tal d’actualitzar la normativa referent a les distincions i honors que atorga 

l’Ajuntament de Barcelona a la realitat vigent, atès que el transcurs de nou anys d’aplicació i 

experiència han permès observar que alguns aspectes requereixen d’una actualització 

normativa.  

c) Els objectius de la norma 

Els objectius de la proposta de modificació del Reglament de Distincions i Honors de 

l’Ajuntament de Barcelona, son els següents:  

- Reforçar el caràcter institucional dels reconeixements.  
- Preservar el prestigi de les medalles.  
- Evitar duplicitats en la concessió de les Medalles.  



 
 

 
- Subratllar el caràcter excepcional de les distincions a títol pòstum. 
- Promoure la paritat i l’equitat en les distincions.  
- Crear una nova distinció per a entitats centenàries.  
- Habilitar la participació ciutadana.  
- Clarificar el procediment de revocació.  
- Permetre la renovació del disseny.  

 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores  

Es considera que la solució més adequada per l’actualització de l’esmentat reglament i per la 

correcció d’algunes disfuncions que han anat sorgint com a conseqüència de l’aplicació del 

reglament, és mitjançant la modificació del Reglament de Distincions i Honors de l’Ajuntament 

de Barcelona.  

 

Barcelona, juny 2021 


