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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET

117/2009, de 28 de juliol, pel qual es modiica el Decret 315/2004, de 22 de juny, pel 
qual es regula la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya

Mitjançant el Decret de 17 de maig de 1978 es va crear la medalla de la Generalitat 
de Catalunya per distingir els mèrits assolits en l’increment i difusió del patrimoni 
artístic i cultural de Catalunya.

Amb posterioritat, mitjançant el Decret 315/2004, de 22 de juny, es va establir 
una nova regulació d’aquesta distinció, amb la denominació de Medalla d’Or de 
la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’expressa el reconeixement del 
Govern de la Generalitat envers aquelles persones que hagin prestat serveis emi-
nents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural 
o científic.

Ara es considera oportú introduir algunes modificacions puntuals al Decret 
esmentat, que no alteren els elements essencials de la seva regulació.

En concret, es precisa que la distinció pot anar adreçada tant a una persona física 
com a una persona jurídica. Aquesta última possibilitat ja es recollia expressament 
al Decret de 17 de maig de 1978, concretament en el preàmbul, però no s’esmen-
tava al Decret 315/2004, de 22 de juny. Tanmateix, aquest últim Decret es referia 
genèricament a persones, motiu pel qual calia entendre que s’hi incloïen tant l’una 
com l’altra categoria. S’ha considerat, però, que per raons de claredat és preferible 
fer referència expressa a les dues categories de persones, tal i com feia el Decret 
de 17 de maig de 1978, i alhora recollir les particularitats del règim aplicable a la 
distinció quan qui la rep és una persona jurídica.

D’altra banda, també s’afegeix i es regula el supòsit que la distinció s’atorgui a 
un col·lectiu sense personalitat jurídica, per tal de no establir limitacions formals 
a una distinció de caràcter honorífic que té com a finalitat primordial reconèixer 
serveis extraordinaris i eminents que s’hagin prestat a Catalunya.

Finalment, s’estableix que l’acte d’atorgament ha de tenir lloc l’11 de setembre 
de cada any, tret que es donin els supòsits excepcionals de l’article 5 del Decret 
315/2004. Per contra, se suprimeix la previsió que la distinció s’hagi d’atorgar en 
el Govern immediatament anterior a l’11 de setembre, atès que aquesta és una 
limitació innecessària un cop s’estableix que en aquesta data ha de tenir lloc l’acte 
d’atorgament.

Per tot això, d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es dóna nova redacció als articles 1, 3, 4 i 7 del Decret 315/2004, de 22 de juny, 

pel qual es regula la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, els quals queden 
redactats de la manera següent:

“Article 1
”Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya
”1.1 La Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya distingeix les persones, 

físiques i jurídiques, i els col·lectius que hagin prestat serveis eminents i extraor-
dinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic, i el 
seu atorgament té caràcter honorífic.

”1.2 En el cas que es distingeixi un col·lectiu sense personalitat jurídica, als 
efectes del que disposa aquest Decret es considera que exerceix la representació del 
col·lectiu la persona física que determini de forma motivada la Secretaria General 
de la Presidència, atenent a la seva especial vinculació amb el col·lectiu, i havent-

DISPOSICIONS



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5434 – 3.8.200961126

Disposicions

la escoltat prèviament. Aquesta designació pot variar, amb audiència prèvia a la 
persona interessada, en el cas que concorri un canvi en les circumstàncies que la 
van motivar.”

“Article 3
”Drets de les persones distingides
”3.1 Les persones distingides amb la Medalla d’Or de la Generalitat tenen dret a 

la precedència protocol·lària que es determini en els actes oficials. En el cas de per-
sones jurídiques o col·lectius sense personalitat, aquest dret l’exerceix la persona que 
en tingui la representació, o, en cas d’absència, la persona que aquesta designi.

”3.2 Les persones físiques distingides amb la Medalla d’Or de la Generalitat 
tenen el dret al tractament d’excel·lentíssim/a senyor/a.

”3.3 Els drets de les persones distingides tenen caràcter vitalici. En el cas de les 
persones jurídiques o dels col·lectius, els drets es conserven mentre no s’extingeix la 
personalitat o es manté l’existència del col·lectiu. En tot cas, els drets s’extingeixen 
si es produeix la revocació de la distinció, en els termes previstos a l’article 9”.

“Article 4
”Atorgament
”4.1 L’acte d’atorgament té lloc l’11 de setembre de cada any. En el cas que es 

donin els supòsits previstos a l’article 5, l’acte d’atorgament pot tenir lloc en una 
altra data.

”4.2 No es poden atorgar més de dues distincions l’any, llevat dels supòsits 
previstos a l’article 5”.

“Article 7
”Finalització del procediment de concessió
”7.1 A la vista de l’expedient, el president o presidenta de la Generalitat proposa 

al Govern l’atorgament de la distinció, amb la conformitat prèvia de la persona in-
teressada o, si és el cas, de la persona que exerceixi la representació del col·lectiu. 
En cas de mort, cal la conformitat del seu vidu o vídua o dels seus hereus.

7.2 Si no es produeix la conformitat de les persones a què fa referència l’apartat 
7.1, s’ha de decidir l’arxiu de l’expedient.

”7.3 L’atorgament és acordat pel Govern i es formalitza mitjançant un decret 
que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

Barcelona, 28 de juliol de 2009

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

(09.210.007)
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