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REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ DE L’ESCUT D’HONOR 

DE LA VILA DE PEDREGUER 

ARTICLE 1.- L’Ajuntament de Pedreguer estableix l’Escut d’Honor de la  

Vila i l’atorgarà, com a distinció, en els dos supòsits que s’indiquen a 

continuació: 

A) Per a honorar persones físiques, en vida o a títol pòstum, i  persones 

jurídiques, que hagen assolit mèrits especials i excepcionals en tots 

els ordres, qualitats i circumstàncies singulars, sempre en benefici de 

la ciutadania i el poble de Pedreguer. 

B) Per a honorar tots els ciutadans o ciutadanes de Pedreguer 

elegits/des democràticament per a formar part, com a regidors/es, de 

la Corporació Municipal de Pedreguer, sempre que hagen pres 

possessió del seu càrrec. 

No es podrà atorgar aquest distintiu honorífic a persones que tinguen 

alts càrrecs en l’Administració i respecte de les quals la Corporació estiga 

subordinada per jerarquia, funció o servei, mentre existesquen aquests motius. 

ARTICLE 2.- L’Escut d’Honor al qual fa referència aquest Reglament, 

tindrà les següents característiques:  

A) En el cas d’aquelles persones físiques o entitats jurídiques que 

complesquen en supòsit A indicat en l’article 1 del present 

Reglament: sobre una làmina d’or de 18 quirats, amb un pes de 5 

grams d’or aproximadament, quadrilonga de punta rodona, figurarà, a 

l’anvers sobreeixint, l’Escut Municipal de l’Ajuntament de Pedreguer, 

amb la forma prevista en la Resolució d’11 de novembre de 1994, de 

la Conselleria d’Administració Pública, DOGV núm. 2434, de 24 de 

gener de 1995. Al timbre, una corona reial oberta. En el revers estarà 

gravat el número de concessió. 

B) En el cas d’aquells ciutadans i ciutadanes que complesquen el 

supòsit B indicat en l’article 1 del present reglament: sobre una 

làmina d’argent, de 5 grams d’argent aproximadament, amb un bany 

d’or de 5 micres d’or de 18 quirats, quadrilonga de punta rodona, 

figurarà, a l’anvers sobreeixint, l’Escut Municipal de l’Ajuntament de 

Pedreguer, amb la forma prevista en la Resolució d’11 de novembre 

de 1994, de la Conselleria d’Administració Pública, DOGV núm. 

2434, de 24 de gener de 1995. Al timbre, una corona reial oberta. En 

el revers estarà gravat el número de concessió. 

ARTICLE 3.- Es durà un registre especial únic on s’inscriuran totes les 

persones guardonades amb aquesta distinció. En el cas de les atorgades 

excepcionalment a persones o entitats, s’hi farà constar els especials mèrits, 
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les qualitats i les circumstàncies singulars concorrents en les persones o 

entitats guardonades. 

ARTICLE 4.- El lliurament de la distinció es farà sempre en un acte 

solemne i públic, celebrat en el lloc que designe el Ple de la Corporació, amb 

l’assistència del membres de la Corporació i de les autoritats i representacions 

que es consideren pertinents, segons les circumstàncies de cada cas. 

El lliurament als regidors/es, s’efectuarà, necessàriament en el període 

que comprén la legislatura per la qual foren nomenats membres de la 

Corporació.  

Quan la distinció s’atorgue a títol pòstum, es donarà a un familiar de la 

persona honorada.  

ARTICLE 5.- El nombre de concessions de caràcter excepcional a 

persones o entitats serà d’un màxim de deu Escuts d’Honor de la Vila en un 

període de deu anys. Les concessions a títol pòstum no es computaran a 

efectes del nombre màxim d’Escuts d’Honor. 

ARTICLE 6.- Per la concessió excepcional de l’Escut d’Honor de la Vila a 

persones o entitats es precisarà la tramitació d’un expedient on s’acreditaran 

els mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars que concorren en la 

persona o entitat a la qual es pretén distingir i guardonar.  

ARTICLE 7.- La iniciativa de l’expedient partirà sempre del Ple de la 

Corporació, a proposta de qualsevol dels seus membres o a petició raonada 

d’almenys dos-cents ciutadans residents o naturals de la localitat o de 

qualsevol entitat de caràcter oficial o associació de reconegut prestigi, del poble 

o de la comarca. 

El Ple de la Corporació acordarà la instrucció de l’expedient, nomenarà 

un/a regidor/a-instructor/a, fent les funciones de secretari el de la Corporació o 

funcionari en qui delegue.  

ARTICLE 8.- La persona instructora de l’expedient ordenarà la pràctica 

de totes les proves i actuacions que siguen necessàries per a concretar els 

mèrits de la persona o entitat proposada, i farà les diligències efectuades, tant 

si afavoreixen com si perjudiquen la proposta inicial.  

ARTICLE 9.- Finalitzades les actuacions, la persona instructora 

formularà una proposta de resolució i trametrà l’expedient amb totes les 

actuacions, a la Comissió Informativa competent.  

La Comissió Informativa competent podrà dictaminar favorablement la 

proposta i sotmetre l’expedient al Ple de la Corporació per a l’aprovació de la 

proposta de resolució, però també podrà dictaminar i, per tant, proposar al Ple 

de la Corporació, el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient o l’ampliació del 

període d’informació. 
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ARTICLE 10.- L’acord del Ple Municipal concedint l’Escut d’Honor de la 

Vila s’adoptarà en votació secreta, en sessió extraordinària convocada 

expressament, i requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació. 

ARTICLE 11.- La distinció a la qual fa referència aquest Reglament, que 

serà personal i intransferible, té caràcter exclusivament honorífic. Els 

posseïdors d’aquest honor no tindran cap dret administratiu ni de caràcter 

econòmic, però tindran dret a ser invitats als actes oficials de major solemnitat 

que organitze l’Ajuntament de Pedreguer. 

ARTICLE 12.- Un cop tramitat l’expedient que s’instruirà amb les 

mateixes característiques i garanties que el de l’atorgament de la distinció 

honorífica, la Corporació podrà revocar l’acte de concessió a la persona o 

entitat guardonada, si modifica tan profundament la seua conducta anterior que 

els seus actes posteriors la fan indigna entre els guardonats.  

ARTICLE 13.- En tot allò no previst en aquest Reglament, s’aplicarà la 

normativa legal prevista en la matèria, a nivell autonòmic i estatal.  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- Els honors reconeguts en aquest 

Reglament es consideren també aplicats als regidors que, amb anterioritat a la 

seua aprovació, són posseïdors d’aquesta distinció.  

DISPOSICIÓ FINAL.- Aquest Reglament entrarà en vigor quan, havent-

se complí tels tràmits legals establerts, el seu text aparega íntegrament publicat 

en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. 


