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Reglament d'honors i distincions aprovat en sessió extraordinària del ple de l'Excm.
Ajuntament el 20 de desembre de 1984 i modificat en sessió extraordinària celebrada l'11 de
febrer de 1994.

Capítol I

Article 1. A fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats, servicis
extraordinaris, treballs valuosos en qualsevol dels aspectes cultural, científic, artístic,
esportiu, econòmic, professional, social, polític o aportacions singulars prestades a l'Estat, a
la Comunitat Valenciana o a la ciutat de València, l'Ajuntament podrà conferir algunes de les
recompenses honorífiques que a continuació s'indiquen i l’orde de preferència i importància
dels quals és el següent, quant a les primeres enumerades; l’enumeració en què figuren les
restants no presenten cap orde de preferència i importància, les quals poden ser inclús objecte
de simultaneïtat amb qualsevol classe de distincions.
1r. Nomenament d'Alcalde Honorari.
2n. Medalla d'Or de la Ciutat.
3r. Nomenament de Fill Adoptiu o Predilecte.
4t. Nomenament de Regidor Honorari.
5t.Concessió de la Medalla de la Ciutat en les seues categories de plata o de bronze.
6t. Medalla de Gratitud de València.
7é. Nomenament de Ciutadà Honorari.
8é. Entrega de la Clau de la Ciutat.
9é. Concessió de les Corbates d'Honor de la Ciutat per a banderes i estendards.
10é. Retolació excepcional de vies o edificis públics als efectes d'enaltir qualsevol
dels mèrits que s'expressen en el primer apartat d'este article o bé revisten una significació
especial.
11é. Funcionari Honorari.
Article 2. Només amb l’excepció del Cap de l'Estat, no es podran atorgar els honors i
distincions a persones que exercisquen alts càrrecs en l'Administració i respecte als quals es
troba l'Ajuntament en relació de subordinada jerarquia, funció o servici mentre subsistisquen
estes circumstàncies.

Capítol II

Article 3. El nomenament de Fill Predilecte només podrà recaure en persones que
hagueren nascut a la ciutat de València.
El Fill Adoptiu es podrà conferir a les persones que hagueren nascut fora del municipi
de València.
Article 4. Els nomenaments de Fill Predilecte o Adoptiu pel gran honor que estos
suposen, només es concediran en casos molt excepcionals i quan hi haja motiu de verdader

reconeixement col·lectiu; no s’estima com a suficient distinció la concessió de Medalla d'Or
de la Ciutat.
Article 5. La Medalla d'Or de la Ciutat de València és una insígnia creada per acord
de l'Excm. Ajuntament de la ciutat, en sessió plenària de 17 de juliol de 1929.
Esta condecoració té com a objecte recompensar els mèrits que s'han contret pels
treballs ostensibles en favor de la ciutatde València, ja siguen en benefici de la riquesa, ja
siguen en altres esferes de les activitats ciutadanes, la constància i laboriositat en els càrrecs,
bé gratuïts bé retribuïts, dels quals exercixen funcions públiques, quan per mitjà de l'exercici
dels seus càrrecs hagen afavorit d'una manera notòria i evident el progrés i desenvolupament
de València i, en una paraula, tot el que siga realització d'actes de verdadera ciutadania.
Article 6. La Medalla de la Ciutat podrà concedir-se a títol individual com a
recompensa col·lectiva per a enaltir els actes i servicis prestats o els realitzats per una
corporació, associació o empresa. En el primer cas, es podrà atorgar també a títol pòstum.
Esta medalla dóna dret a l'individu a qui se li concedix a usar-la en qualsevol acte
públic i si fóra alguna entitat o corporació podrà col·locar-la en la seua bandera, estendard o
ensenya.
Article 7. La Medalla de la Ciutat tindrà tres categories: Medalla d'Or, de Plata i de
Bronze, segons la importància dels fets que tracte de premiar. El corresponent distintiu de
solapa o imperdible es podrà usar també en els actes no oficials.
Article 8. La Medalla de la Ciutat presentarà les següents característiques: anirà
subjecta per un passador del mateix metall a una cinta de seda que adoptarà la forma i colors
de la Senyera, una franja blava horitzontal en la part superior i de l'ample d'esta una cinta
groga de color or que servix d'entorn a les quatre barres roges traçades en forma vertical.
La Medalla, en totes les seues classes, tindrà forma octogonal i de la part superior i de
des de la vora cauran, vorejant l'octògon, dos garlandes de roure fins a l'altura de la part
mitjana dels costats contigus a la base. Anvers: l'octògon tindrà una franja d'esmalt blau
contornejada del metall que siga la Medalla i sobre la condecoració, en blanc, la inscripció:
“Ajuntament de València 17 de juliol de 1929”. La part mitjana superior de la Medalla la
constituirà el relleu sobre el metall de la condecoració de l'escut de la Ciutat, amb tots els
seus blasons, la part central ostentarà sobre un sol com a fons una franja d'esmalt blau, amb
la llegenda en caràcters blancs: “Al mèrit de la Ciutat” i en la part mitjana inferior destacaran
en relleu sobre la matèria de la Medalla les figures al·legòriques del treball i constància. Pot
prendre's esta figura de l'existent en l'obelisc al 2 de maig a Madrid, obres de l'escultor Elías
Vallejo. Revers: estarà representada en el relleu sobre el mateix metall de la Medalla, la
Senyera Real de València; també portarà gravat el nom i cognoms de l'interessat i la data de
l'acord de la concessió.
Article 9. La medalla de Plata de la Ciutat s'encunyarà d'este metall i en el restant serà
anàloga a les anteriors.
Article 10. La Medalla de Bronze de la Ciutat, s'encunyarà d'este metall i en el restant
serà anàloga a les anteriors.

Article 11. La Medalla de la Gratitud de València té com a única finalitat el fet de
patentitzar l'imperible agraïment de la ciutat a quantes autoritats, organismes i corporacions
públiques o privades i persones particulars que amb motiu de calamitats públiques patides per
la metròpoli hagen fet o donat en benefici de València i dels seus fills, esforços i sacrificis
notoris o importants, que els facen dignes de lluir en les seues ensenyes o pits el testimoni,
materialitzat en bronze, de la gratitud.
Els dits fets o aportacions morals i materials poden concretar-se en els casos següents:
a) En cas d’haver-se distingit de manera abnegada i rellevant en el salvament de les
persones o béns d'interés públic.
b) Que en els dies de major risc i confusió hagen prestat voluntària i desinteressada
cooperació als servicis públics.
c) Que, amb la seua iniciativa, afanys i esforç personal, hagen contribuït notòriament
a èxits, l'ajuda eficaç i transcendental d'altres elements per a remeiar o reparar les
circumstàncies de la catàstrofe.
d) Que, amb ordes, mesures o normes de bon govern hagen sigut o siguen factor
eficaç en la normalització dels servicis i reparació dels danys patits.
Article 12. La Medalla serà d'una sola classe, en bronze, encunyada per ambdós cares,
la descripció de la qual és la següent:
Anvers: d'una gran massa d'aigua enfangada emergix una mà en demanda d'auxili, a la
qual una altra agafa fortament en acció de salvament. Circularment, la inscripció següent: “La
Ciutat vos ho agraïx”. En la part inferior de la Medalla i a un costat i a l'altre de l'avantbraç
ascendent figurarà l'escut heràldic de la ciutat.
Revers: es conservarà llis per a poder gravar el nom del guardonat i la data de la
concessió.
Esta Medalla s'encunyarà en dos grandàries, una major per a les corporacions i entitats
públiques o privades, amb passador per a fixar-la en els estendards o ensenyes i una altra
menor, també amb passador per a fixar-la en el pit. Entre el passador i la Medalla, una cinta
en els dos centímetres centrals portarà les quatre barres roges heràldiques de la Corona
d'Aragó, sobre fons groc de cinc franges, completades a un costat i a l'altre per dos bandes de
blau de mig centímetre d'ample cada una.
El passador en color adequat al de la Medalla, serà del tipus usual en totes les
condecoracions espanyoles.
Article 13. Les distincions consistents en l'entrega de la clau de la Ciutat i el
nomenament de Ciutadà Honorari suposen i representen la particular consideració que la
ciutat concedix a qui les atorga, sense que això supose cap dret especial.
Article 14. Per a la concessió de distincions a estrangers precisarà l’autorització dels
Ministeris de l'Interior i del d'Assumptes Exteriors.

Article 15. Igualment, com fins a la data, l'alcaldia podrà declarar Hostes d'Honor de
la Ciutat a aquelles personalitats que la visiten i que, d'alguna manera, s'estime d'interés ferho.

Capítol tercer

Article 16. La concessió de les distincions enumerades requerirà la instrucció
d'expedient, el qual tindrà l'amplitud necessària per a justificar de forma eficient l'atorgament
de la distinció o l'honor de què es tracte.
S'exceptua d'estes formalitats del procediment que es consigna, l'entrega de la Clau de
la Ciutat, el nomenament de Ciutadà Honorari i, la retolació excepcional de vies o edificis
públics, per a la qual cosa serà prou l'alcaldia, donant compte posteriorment al Ple de la
corporació.
Article 17. Per a l'atorgament de les altres distincions enumerades es requerirà
iniciativa que podrà dimanar de la proposta raonada del sr. alcalde president de l'Excm.
Ajuntament, de proposta de la Comissió de Cultura o també motivada per sol·licitud raonada,
almenys, de cinc entitats, centres de caràcter oficial o paraestatal, institucions, societats o
associacions.
Per al cas de proposta de caràcter particular precisarà que el suggeriment vaja
subscrita per 250 sol·licituds com a mínim.
Article 18. Tota proposta s’haurà de fonamentar en fets concrets que justifiquen
mèrits proporcionats a la importància de la distinció en el camp del qual es tracte, sense que
siguen admissibles consideracions de caràcter general.
Una vegada rebuda la iniciativa s'iniciarà expedient, que requerirà l’acord previ del
Ple de la corporació, adoptat amb els vots de la majoria absoluta legal dels seus membres.
Article 19. Acceptada siga quina siga la incoació d'expedient, la seua instrucció
correspondrà a un regidor designat per l'alcaldia, el qual practicarà totes les informacions,
proves i diligències que estime convenients per a examinar els mereixements de la persona
proposada, els servicis, fets o actuacions que motiven la concessió de les distincions de què
es tracte hauran de constar de manera fefaent.
L'instructor podrà interessar el dictamen, opinió o assessorament d'altres persones,
entitats, empreses, organismes o corporacions, bé per requeriment directe o bé per conducte
de la premsa o altres mitjans, a fi de completar quants elements de juí requerisca el cas.
Quan alguna opinió, dada, informe o consell no ho verificaren en el termini de deu
dies, s'entendrà que renuncien a fer-ho i, en conseqüència, es prosseguirà el tràmit
normalment.
En tots els casos que es considere convenient, la corporació podrà interessar l'informe
del Cronista de la Ciutat o persona que actue en representació seua.

Article 20. Ultimat l'expedient, es passarà a la Comissió de Cultura, la qual, vist
l’historial, proposarà la concessió o denegació de la distinció de què es tracte, a l'Excm.
Ajuntament Ple.
Article 21. El Ple de l’Ajuntament adoptarà l’acord pel següent nombre de vots
favorables.
Per al nomenament de Fill Predilecte o Fill Adoptiu, Alcalde Honorari, Medalla d'Or
de la Ciutat i Membre Honorari de la Corporació, majoria absoluta legal dels regidors que la
componen.
Per a la resta de les distincions, la majoria simple dels mencionats regidors.
En el primer cas, les votacions no es podran practicar en sessions a les quals no
haguera concorregut almenys la majoria necessària per a tal supòsit.
El Ple haurà de ser extraordinari per a la concessió dels títols d'Alcalde Honorari i de
Fill Predilecte o Adoptiu, i per a la concessió de Medalla d'Or de la Ciutat i Ple ordinari en
els altres casos.

Capítol quart

Article 22. La concessió de cada una de les distincions es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província i en un periòdic de la ciutat. No obstant això, s'inscriurà en el llibre
d'Honors i Distincions destinat a este efecte.
Article 23. Els corresponents nomenaments i distincions seran entregats o imposats
pel sr. alcalde i en el Saló de Sessions de la corporació; el Ple de l'Ajuntament, i quan la
transcendència del guardó ho requerisca, assistiran les autoritats i representacions que
s'estimen pertinents.
Amb l'emblema o distintiu s'entregarà a l'interessat una credencial en artístic format
en què constarà el seu nom i cognoms, així com una breu ressenya dels fets que han motivat
la concessió de la distinció i extracte de l'acord pres referent al lliurament.
De la mateixa manera es procedirà quan es tracte de la concessió d'una distinció de
caràcter col·lectiu, i en este cas serà imposada a la bandera o estendard que simbolitze.
Article 24. Els agraciats amb els nomenaments de Fill Adoptiu, Fill Predilecte i
Regidor Honorari i els que tinguen concedida la Medalla d'Or o de Plata de la Ciutat, podran
ser invitats a tots els actes que l'Ajuntament organitze.
Les persones agraciades amb la Medalla de Bronze de la Ciutat, se'ls distingirà amb
especial consideració.
Article 25. Si qualsevol proposta de concessió de distinció no fóra resolta per
l'Ajuntament dins del termini d'un any en què s'inicia la incoació de l'expedient, s'entendrà

que la corporació ha desistit d'això i, en tot cas, s’haurà d'incoar un nou expedient, si s’estima
oportú.
Article 26. Per part dels servicis competents d'esta Excel·lentíssima Corporació
Municipal es procedirà a formalitzar a efectes de constància una relació detallada de totes i
cada una de les distincions atorgades, establides en l'article primer de la present
reglamentació.

Segon. Afegir al text del Reglament expressat en l'apartat anterior, un article
que regule el sistema d'autoritzacions per a la utilització de l'escut municipal, la redacció de
la qual és la següent: “L'Ajuntament podrà autoritzar la utilització de l'escut municipal, a
petició de l'interessat en el qual s'indicarà la finalitat per a la qual se sol·licita la utilització.
Una vegada rebuda la sol·licitud, s'incoarà expedient que –previ dictamen de la Comissió
Informativa de Cultura– requerirà acord del Ple de la corporació, adoptat per la majoria
absoluta legal dels seus membres”.

La publicació de l'aprovació definitiva del Reglament d'Honors i Distincions s'ha
inserit en el Butlletí Oficial de la Província de data 2.2.1985, i ha entrat en vigor l'endemà de
la seua publicació segons decret de l'alcaldia de 10 de gener de 1985.

