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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ALCOY 

935       APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS PER A L'AJUNTAMENT 
D'ALCOI 
 

EDICTE 

Aprovació definitiva del Reglament d’Honors i Distincions per a l’Ajuntament 

d’Alcoi 

 

El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi en sessió ordinària celebrada el 2 de desembre de 2022 

va aprovar inicialment el Reglament d’Honors i Distincions per a l’Ajuntament d’Alcoi  i 

va obrir un període d’informació  pública i audiència als interessats durant un termini 

de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província d’Alacant núm. 240 

de data 20/12/22, al tauler d’anuncis de la seua seu electrònica municipal, per a la 

presentació de reclamacions i suggeriments per part de les persones o entitats 

interessades. 

Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions motiu pel qual es 

fa públic l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta norma el text íntegre de la qual es 

transcriu a continuació per al seu general coneixement i en compliment d’allò disposat 

en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local: 

 

"REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L’Ajuntament d’Alcoi, amb la finalitat de reconéixer i premiar els serveis extraordinaris, 

mèrits, o altres èxits en benefici de la ciutat d’Alcoi, es dota d’aquest Reglament sobre 

la base de la potestat reglamentària que li correspon a l’Ajuntament, conferida per 

l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

i d’acord amb els principis de bona regulació en el seu exercici, establits en l’article 

129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

Article 1. D’acord amb la legislació de Règim Local en vigor, l’Ajuntament podrà 

acordar els nomenaments honorífics següents: 
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a) Fills predilectes / filles predilectes d’Alcoi 

b) Fills adoptius / filles adoptives d’Alcoi. 

c) Medalla d’Or de la Ciutat d’Alcoi. 

d) Medalla d’Honor de la Ciutat d’Alcoi. 

Article 2. Els nomenaments honorífics no atorgaran en cap cas facultats per a 

intervenir en el govern o l’administració de l’Ajuntament, però habilitaran per a realitzar 

funcions representatives quan s’hagen d’exercir fora del terme municipal. 

Article 3. El nomenament de fill predilecte / filla predilecta podrà recaure en aquelles 

persones que, havent nascut a Alcoi, s’hi han distingit per l’interés, la dedicació, 

l’entrega i la consecució d’èxits cap a la població. 

Article 4. El nomenament de fill adoptiu / filla adoptiva podrà recaure en aquelles 

persones que, no havent nascut a Alcoi, s’hagen distingit per les seues actituds i la 

consecució d’èxits esmentats en l’article anterior.  

Article 5. La Medalla de la Ciutat, en les seus dues categories, podrà concedir-se a 

qualsevol persona, nacional o estrangera, o entitat que, per les seues obres, activitats 

o serveis en favor del municipi, hagen destacat notòriament. 

Per a l’elecció de la categoria de la medalla que s’haja d’atorgar, es valorarà l’índole 

dels seus serveis, la transcendència per al municipi i les circumstàncies particulars de 

la persona proposada. En qualsevol cas, tindrà preferència la qualitat i repercussió 

dels mèrits sobre el nombre d’aquests. 

Article 6. La concessió d’aquestes distincions correspon al Ple de la corporació 

municipal mitjançant una sessió extraordinària convocada amb aquesta finalitat i per a 

aquest únic assumpte. En tots els casos es requerirà  el vot favorable de la majoria 

absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació. 

Les votacions seran sempre secretes. 

Article 7. Per a la concessió de qualsevol de les distincions esmentades en aquest 

reglament, serà  necessària la tramitació de l’expedient corresponent.  

En cap cas podrà atorgar-se qualsevol de les distincions anteriors a una persona física 

amb antecedents penals. En cas de persones jurídiques, amb sentència penal ferma 

condemnatòria. 

El procediment serà resolt pel Ple de la corporació municipal, mitjançant un acord 

adoptat per la majoria absoluta legal dels components. 

Article 8. Las distincions podran concedir-se a títol individual o com a recompensa 

col·lectiva. 

Article 9. Les distincions concedides podran quedar sense efecte amb efecte 

retroactiu, amb l’observança del mateix procediment que per al seu atorgament. 

L’acord s’adoptarà per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació en un Ple extraordinari convocat amb aquesta finalitat per a únicament 

l’esmentat punt de l’ordre del dia. 
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Serà necessària  la tramitació de l’expedient corresponent en el qual s’hauran de 

justificar les causes per les quals es considera oportuna la retirada dels honors o 

distincions concedits al seu moment. 

Seran causes de revocació dels honors i les distincions la condemna penal imposada 

en virtut de sentència ferma, l’aplicació de preceptes legals que així ho exigiren, la 

realització d’actes o manifestacions contraris als motius que justificaren el seu 

atorgament; o que si hagueren existit en el moment del seu atorgament, no s’haurien 

permés.  

Així mateix, seran causes de la revocació el desmèrit, el desprestigi o els  efectes 

perjudicials al bon nom de la ciutat d’Alcoi causats pels actes o les manifestacions de 

qualsevol índole, així com quan la conducta i/o trajectòria de la persona o entitat 

distingida siga incompatible amb l’exemplaritat cívica i professional exigida per a 

l’obtenció de la distinció. 

Articule 10. Les distincions recollides en aquest reglament seran lliurades en un acte 

públic per part de l’alcalde o alcaldessa, o regidor/regidora en qui  delegue. 

Estaran formades pel blasó d’Alcoi, i totes estaran banyades amb plata, a excepció de 

la Medalla d’Or, i es podrà usar també en miniatura. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

S’adjunta a aquest reglament un annex en el qual s’especifica i detalla la forma, 

composició i altres característiques dels objectes que representen les distincions i 

mereixements. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades totes aquelles disposicions d’inferior o igual rang que s’oposen al 

seu articulat. 

 DISPOSICIONS FINALS  

Per a tot allò que no hi ha inclòs en aquest reglament s’estarà al que es disposa en la 

normativa de rang superior que resulte d’aplicació.  
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ANNEX 

CARACTERÍSTIQUES DE LES DISTINCIONS - MEREIXEMENTS 

Medalla de metall amb bany platejat o daurat, segons demanda.  

Cos de la medalla de 45x40 mm, a més de corona mòbil de 15x20 mm i reansa de 16 

mm per a passar el cordó de passamaneria, trenat en roig i groc.  

En l’anvers figurarà l’escut d’Alcoi amb esmalts, i en el revers, la xapa amb la llegenda 

«Corporació Municipal d’Alcoi» amb esmalt blau de fons.  

En cas de medalla honorífica, s’afegirà en l’anvers una banda amb la llegenda 

corresponent, i en el revers, es canviarà la xapa i se’n col·locarà  una amb la gravació 

corresponent a la persona reconeguda (nom i cognoms). 

Cordó de passamaneria amb escut d’Espanya fet de metall amb esmalts 20x20 mm.  

Pin de 23x17 mm de l’escut d’Alcoi amb esmalts. 
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Contra el present acord definitiu els interessats podran interposar directament recurs 

contenciós administratiu,  davant el Jutjat Contenciós-administratiu d'Alacant,  en el 

termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació d'aquest anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 112.3 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10 i 

46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa 

administrativa. Sense perjudici que els interessats puguen interposar qualsevol altre 

recurs que estimen oportú.  
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