REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DEL CONSORCI DE LES DRASSANES
REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

PREÀMBUL
El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, creat l’any 1993, i
integrat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat Portuària
de Barcelona, i dins del marc de les actuacions que es porten a terme per a millorar
l’aproximació del Museu a tots aquells que es trobin interessats en la conservació,
protecció i difusió del patrimoni i entorn marítims i, dins del procés de millora de la
col·laboració amb el teixit associatiu existent, ha cregut oportú elaborar el present
Reglament amb l’objectiu de reconèixer i agrair aquells exemples d’especial i excel·lent
cooperació, interès, esforç i dedicació desinteressada en els diferents projectes que es
porten a terme des del Museu Marítim.
CAPÍTOL PRIMER
Objecte
Article 1. Aquest Reglament té per objecte regular tot el que fa referència a la concessió
d’honors, distincions i nomenaments honorífics encaminats a reconèixer mereixements
especials, qualitats i circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o
contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi del Museu Marítim de Barcelona així
com les col·leccions i el patrimoni marítim que en ell es troba dipositat.
CAPÍTOL SEGON
Dels honors i les distincions
Article 2. Els honors i distincions que el Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona pot conferir per premiar especials mereixements o serveis
extraordinaris prestats al Museu, són els següents:
a)

Distinció de Col·laborador del Museu Marítim de Barcelona

b)

Distinció de Voluntari del Museu Marítim de Barcelona

Article 3. Les distincions esmentades en l’article anterior seran merament honorífiques,
sense que puguin atorgar cap dret econòmic ni administratiu.
Article 4. No es podrà concedir cap de les distincions o dels honors assenyalats a les
persones que ocupin càrrecs a l’Administració i respecte els quals es trobi el Consorci
en relacions de coordinació o cooperació en determinades funcions o serveis, mentre
substitueixi la relació de coordinació o cooperació, llevat que es tracti d’un cas que a
judici del Consorci, i amb els procediments establerts en aquest reglament sigui adient
la seva concessió.
Secció primera
De la Distinció de Col·laborador del Museu Marítim de Barcelona
Article 5.

1. La Distinció de Col·laborador del Museu Marítim de Barcelona podrà recaure en qui
hagi destacat per la seves qualitats excepcionals, per la transmissió de coneixements i
valors, i dedicació de temps i treball, per la conservació, protecció, recuperació, estudi i
difusió del patrimoni marítim, les col·leccions i els projectes del Museu Marítim de
Barcelona així com de l’edifici de les Drassanes Reials.
2. La Distinció de Col·laborador del Museu Marítim de Barcelona podrà concedir-se a
títol pòstum, sempre que la persona morta hagi tingut els mereixements abans
esmentats.
3. La distinció de Col·laborador del Museu Marítim de Barcelona consistirà en una placa
o diploma on hi constarà que es tracta d’aquesta distinció, el nom de la persona
guardonada i la data d’atorgament i, en el cas del diploma, s’inclouran, a més dels
anteriors, els mereixements que acreditin aquesta distinció.
4. Els guardonats podran lluir una reproducció del motiu central de la placa o diploma
en la solapa o lloc similar. En el cas que es tracti de persones jurídiques, ho podran fer
constar en el seu anagrama i en qualsevol eina de difusió de les seves activitats.
Secció segona
Distinció de Voluntari del Museu Marítim de Barcelona
Article 6
1. La Distinció de Voluntari del Museu Marítim de Barcelona es concedirà com a
reconeixement i agraïment envers persones físiques que desenvolupen o han
desenvolupat activitats no remunerades de manera organitzada, en el si del col·lectiu
de voluntaris del Consorci, i hagin demostrat un excepcional compromís altruista amb
l’Ens, amb especial demostració de la seva participació i iniciativa en activitats del
Museu, tenint especial cura del benestar dels seus visitants i de la conservació i difusió
de les col·leccions, del patrimoni i de les embarcacions del Museu, així com de l’edifici
de les Drassanes Reials.
2. La distinció de Voluntari del Museu Marítim de Barcelona consistirà en una medalla
on hi constarà el logotip del Museu Marítim de Barcelona, el nom de la persona
guardonada i la data d’atorgament .
CAPÍTOL TERCER
Del procediment de concessió d’honors
Article 7
1. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament requerirà
la instrucció de l’expedient oportú que serveixi per determinar els mèrits o les
circumstàncies que aconsellin aquella concessió.
2. La iniciació del procediment es farà per resolució del director general d’ofici o a
petició de persones físiques o jurídiques o a petició del director general, degudament
motivada.

3. La resolució del director general designarà entre els membres del Consell General,
un instructor/a que s’ocuparà de la tramitació de l’expedient. Per aquesta tasca,
l’instructor/a podrà estar auxiliat per un Secretari/ària.
Article 8
1. L’instructor/a practicarà totes les diligències que cregui necessàries per investigar els
mèrits de la persona proposada, podrà sol·licitar informes i rebre declaració de
persones o representants d’entitats que puguin subministrar dades, antecedents o
referències que condueixin a l’esclariment dels mèrits.
2. Un cop dutes a terme totes les diligències, l’instructor/a haurà de formular una
proposta motivada, que elevarà a la Presidència.
3. El Director General podrà acordar l’ampliació de les diligències o acceptar-ne
plenament el dictamen i, en aquest cas, sotmetre-ho al Consell General del Consorci
per tal que acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que es disposa en
aquest Reglament. En cas d’ampliar-se les diligències, aquestes es faran en el temps
més breu possible.
4. La concessió dels honors i distincions que regula aquest Reglament serà
competència del Consell General del Consorci. Per tal que siguin aprovats serà
necessària al menys la majoria absoluta.
5. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, en casos d’urgència que facin impossible la
convocatòria del Consell General, el Director General podrà, mitjançant un decret
motivat, atorgar la distinció que consideri adient, i n’haurà d’informar al primer Consell
que se celebri.
Article 9
La concessió d’aquests honors i distincions podrà anar acompanyada d’un acte de
caràcter festiu.
CAPÍTOL QUART
Del Llibre-Registre d’honors i distincions
Article 10. S’haurà d’inscriure en un Llibre-Registre, que es trobarà a càrrec de la
Secretaria del Consorci, un extracte dels acords del Consorci, atorgant qualsevol de les
distincions citades. El Llibre-Registre es dividirà en dos seccions, una per a cadascuna
de les distincions honorífiques assenyalades en aquest Reglament.
Article 11. En cadascuna de les seccions indicades s’inscriuran, per ordre cronològic de
concessió, els noms i les circumstàncies personals de cadascuna de les persones
distingides, la relació de mèrits que varen motivar la concessió, la data d’aquesta i, si
s’escau, la de la seva mort.
Article 12. El Consorci podrà privar de les distincions que són objecte d’aquest
Reglament, amb la conseqüent cancel·lació de l’assentament en el llibre de registre,
qualsevulla que sigui la data en què haguessin estat conferides, a qui incorri en faltes
que aconsellin aquesta mesura extrema.

L’acord del Consorci en què s’adopti aquesta mesura anirà precedit de la proposta i
l’informe reservat del Directora General, i requerirà el mateix nombre de vots que fou
necessari per atorgar la distinció.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Qualsevol excepció a allò que disposa aquest Reglament serà resolta mitjançant la
majoria absoluta dels membres que integren el Consell General

