
Esborrany del Decret    /2020, ........, pel qual es crea la Medalla al Mèrit de Protecció Civil 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es regulen els criteris pel seu atorgament.

Preàmbul

Una de les mesures més antigues en què es visualitza l’activitat de foment de les 
administracions públiques és la distinció pública i honorífica de persones i institucions, amb la 
qual cosa es pretén estimular el reconeixement social a partir d'actituds meritòries.

L’article 86 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 
1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon al Govern de les Illes Balears, en les matèries 
de la seva competència, l’exercici de l’activitat de foment, sens perjudici de l’activitat que 
correspongui a l’Estat. D’altra banda, l’apartat p de l’article 16 de la Llei 1/2019, de 31 de gener
del Govern de les Illes Balears, atribueix al Consell de Govern la concessió d’honors i 
distincions, d’acord amb la normativa específica.

Mitjançant Decret 253/1999, de 26 de novembre, es va crear la Medalla al Mèrit de Protecció 
Civil de la comunitat autònoma de les Illes Balears, distingint tres categories: or, argent i 
bronze, en relació a la valoració conjunta de les circumstàncies concurrents en les accions a 
distingir en funció de la importància objectiva, exemplaritat, repercussió i conseqüències de les 
mateixes.

Posteriorment el Decret 143/2001, de 14 de desembre, va modificar l’article 3 del Decret 
anterior, eliminant el nombre màxim anual de medalles i més endavant mitjançant Decret 
93/2005, d’1 de setembre, unificant les distintes categories en una única distinció honorífica que
és la Medalla al Mèrit de Protecció Civil.

En vista de l’experiència que s’ha anat acumulant des de la creació de la Medalla al Mèrit de 
Protecció Civil i atesa la necessitat d’introduir determinades previsions i matisacions en la 
normativa existent sobre aquesta matèria, la qual, d’altra banda, es troba dispersa en tres 
normatives diferents, s’ha considerat pertinent derogar la normativa anterior i regular novament 
la Medalla al Mèrit de Protecció Civil i el seu atorgament.

En virtut de l’article 41 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, correspon als consellers, com a 
membres del Govern, preparar i presentar al govern els avantprojectes de Llei i projectes de 
Decret relatius a qüestions pròpies de la seva conselleria.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, d’acord 
amb el consell consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern en la 
sessió de .....................,

DECRET 
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Article 1
La Medalla al Mèrit de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest  Decret  té  per  objecte  crear  la  medalla  al  mèrit  de  Protecció Civil  de  la  Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i regular els criteris per al seu atorgament, per honorar i distingir
a les persones naturals o jurídiques que es destaquin per les seves activitats en l’àmbit preventiu
i  operatiu  de la  protecció de persones  i  bens que es  puguin veure  afectades  per  situacions
d’emergència en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública; mitjançant la realització
d’accions singulars que impliquin risc notori o solidaritat excepcional, col·laboració singular
amb  les  autoritats  competents  en  la  direcció  i  coordinació  dels  recursos  d’intervenció  en
aquestes circumstàncies,  o cooperació altruista amb aquestes en accions de finalitat  tècnica,
pedagògica,  de  investigació,  econòmica  o  social,  com  també  en  actuacions  continuades  i
rellevants  d’interès  per a la protecció civil,  tot  allò  dins l’àmbit  territorial  de  la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Article 2 Naturalesa jurídica

La  medalla  al  mèrit  de  protecció  civil  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears  té
naturalesa exclusivament honorífica, per la qual cosa no genera cap efecte econòmic, i és de
caràcter personal, intransferible i permanent.

Article 3. Categories i Distintius.

La  Medalla  al  mèrit  de  Protecció  Civil  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears
comprendrà quatre categories:

a) Medalla amb el distintiu vermell
b) Medalla amb el distintiu blau.
c) Medalla amb el distintiu blanc
d) Medalla amb el distinctiu taronja

Article 4. La Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb el distintiu Vermell.

La medalla  al  mèrit  de  protecció civil  amb el  distintiu  vermell  pot  atorgar-se  en  els  casos
excepcionals d’actes d'heroisme.

Article 5. La Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb el distintiu Blau

La medalla al mèrit  de protecció civil  amb el distintiu blau pot atorgar-se per la realització
d’actes de solidaritat i col·laboració més enllà de l’esperable. Queda inclosa en aquest distinctiu
la permanència del personal de la direcció general d’Emergències i Interior durant un mínim de
15 anys al servei de les emergències i de la protecció civil.

Article 6. La Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb el distinctiu Blanc

La medalla al mèrit de protecció civil amb el distintiu blanc pot atorgar-se per la realització
d’actes de cooperació institucional.
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Article 7. La Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb el distinctiu Taronja

La Medalla al mèrit de protecció civil amb el distinctiu taronja pot otorgar-se per distingir la
permanència del personal voluntari de les Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil , que es
trobi prestant servei actiu a una AVPC inscrita al Registre de Protecció Civil de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sempre que acrediti un mínim de 15 anys al servei en la mateixa
o distintes agrupacions de personal voluntari de protecció civil.

Article  8.  Especialitats  de  la  concessió  a  funcionaris  de  diferents  Administracions
Públiques i membres de cossos i forces de seguretat o de les forces armades.

Es podrà concedir la medalla al mèrit de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears als funcionaris de diferents administracions Públiques o a membres de cossos i forces
de seguretat o de les forces armades, només en els següents cassos:

a) Per accions duites a terme quan no estiguin de servei
b) En els cassos en què, encara que l’acció s’hagi duit a terme estant de servei, s’acrediti que es
va superar en nivell d’exigència reglamentària en el compliment d’aquest.
c) Per la feina continuada i rellevant en interès de la protecció civil. 

Article 9. Procediment d’atorgament

1. La conselleria competent en matèria d’emergències i  protecció civil  ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, i a la pàgina web, abans de l’1 d’octubre de cada any, la
resolució de convocatòria pública per presentar candidatures a la Medalla al Mèrit de Protecció
Civil de les Illes Balears de l’exercici següent.

2. El termini de presentació de candidatures s’ha de determinar en la convocatòria; en tot cas, ha
de començar a comptar a partir de l’endemà de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i ha d’acabar abans del 31 de desembre de cada any.

3. Poden presentar-hi  candidatures per optar a qualsevol de les medalles al mèrit de protecció
civil de les Illes Balears les persones físiques o jurídiques,  representants d’organismes, entitats,
associacions, així com qualsevol Administració pública.

4. En el cas del distinctiu taronja de permanència del personal voluntari, la sol·licitud podrà ser
efectuada per l'AVPC a la que pertanyi el/la Voluntari/a i/o per l'Ajuntament seu de l'AVPC,
aportant la documentació necessària que acrediti la citada permanència en el servei actiu.

5.  Les  sol·licituds,  dirigides  a  la  direcció  general  d’Emergències  i  Interior  es  presentaran
preferiblement per via electrònica a travès d’un formulari normalitzat (Annex 1), a disposició a
la  seu  electrònica  de  la  comunitat  autònoma  de  les  Illes  Balears,
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ ,  d’acord amb l’establert  a la Llei  39/2015,  del
procediment administratiu comú.

6. Les candidatures han de tenir el contingut següent:

a) Identificació de la persona física, administració,  òrgan, ens o entitat  que presenta la
candidatura i, si escau, de la persona que la representa.
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b) Identificació lo més precisa possible del candidat o candidata, que com a mínim ha
d’incloure el nom, llinatges i, si  escau, l’ àlies,  o la denominació oficial i, si escau, el nom
comercial.
c) Biografia de la persona candidata en la qual constin raonadament i suficientment els
mèrits o accions que la fan mereixedora de la distinció.

7. Si la candidatura es proposa a títol pòstum, s’haurà de fer constar aquesta circumstància.

8. Una vegada finalitzat  el  termini  anual  de presentació de candidatures,  el  director general
d’Emergències i Interior dictarà una resolució d’inici del procediment i nomenarà un instructor,
que s’encarregarà de la realització de les actuacions i diligències necessàries per a l’instrucció
del procediment de concessió de medalles, i als seus efectes podrà sol·licitar els informes i
proves que consideri necessaris. A continuació trametrà informe proposta sobre les candidatures
al Ple de la Comissió d’Emergències i Protecció Civil.

9. Les deliberacions en el si de la Comissió d’Emergències i Protecció Civil seran secretes i
totes les decisions s’han de prendre per majoria dels assistents.

10. Una vegada aprovades , en el seu cas, les candidatures proposades, la persona secretaria del
Ple de la Comissió d’Emergències i Protecció Civil emetrà un certificat i la persona instructora
dictarà proposta de resolució en el termini de 10 dies. Aquesta proposta ha de contenir una
relació detallada dels fets, la seva qualificació i la distinció o condecoració corresponent.

11.  La  proposta  s’ha  d’elevar  a  la  personal  titular  de  la  conselleria  competent  en  matèria
d’emergències , que ha de resoldre i notificar la concessió en el termini màxim de quatre mesos
des de la sol·licitud d’inici.

12. Sempre que sigui  possible, la concessió de medalles al mèrit  de Protecció Civil  es farà
coincidir  amb el dia de les Illes Balears.

Article 10. Atorgament 

1. L’atorgament  de la Medalla al Mèrit de Protecció Civil de les Illes Balears amb el distintiu
vermell, és competència de la presidenta o president de les Illes Balears.

2. L’atorgament de la Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb el distintiu Blau és competència
de la consellera o conseller competent en matèria d’Emergències i protecció civil.

3. L’atorgament de la Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb el distintiu blanc és competència
de la directora o el director general competent en matèria d’Emergències i protecció civil.

4.  L'atorgament  de  la  Medalla  al  Mèrit  de  Protecció  Civil  amb  el  distinctiu  taronja  és
competència  de  la  directora  o  el  director  general  competent  en  matèria  d’Emergències  i
protecció civil.

5. Es requisit, tant per atorgar com per mantenir la Medalla que en correspongui, que la persona
guardonada no hagi estat condemnada per sentència ferma per cap fet delictiu.

6. La Medalla al Mèrit de Protecció Civil de les Illes Balears s’ha d’entendre concedida amb
caràcter permanent, llevat que la persona guardonada sigui condemnada per sentència ferma per
algun fet delictiu. Si és així, s’ha de considerar concedida fins al moment en què es produeixi el
fet anterior. L’Administració ha d’actuar d’ofici en aquests casos, amb tràmit d’audiència de la
persona interessada.
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Article  11. Publicació e Inscripció de la Medalla al Registre.

Una vegada concedida la Medalla en qualsevol de les categories, el conseller o consellera 
competent en matèria d’Emergències i Protecció Civil ordenarà la seva publicació al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears , així com també la seva inscripció en el registre administratiu que 
pertoqui.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Decret i, 
en particular, les següents normes:

- El Decret  253/1999, de 26 de novembre, de creació de la Medalla al mèrit de Protecció Civil.
- El Decret 143/2001, de 14 de desembre, pel qual es va modificar el Decret 253/1999.
- El Decret 93/2005, d’1 de desembre de modificació del Decret 253/1999.

Disposició Final Primera
Desplegament Normatiu
S’autoritza la consellera competent en matèria d’Emergències i protecció civil  a dictar les 
disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició Final Segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears.
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ANNEX I 
Sol·licitud d’atorgament de la Medalla al Mèrit de Protecció Civil

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA AL
MÈRIT DE PROTECCIÓ CIVIL

1. Dades del Sol·licitant

Identificació (Nom i Llinatges, 
Administració,òrgan, Ens)

DNI/NIE/Passaport/NIF

Adreça

CP Municipi

Telèfon Adreça electrònica

2. Dades del Candidat

Identificació (nom i llinatges, àlies, 
denominació oficial, nom comercial)

Professió o càrrec 

Administració a la que pertany (en cas de
funcionaris o personal laboral) o
Ajuntament al que pertany l’ AVPC (en el
cas de personal voluntari de Protecció 
Civil)

Breu descripció de les accions dutes a 
terme: 

Distinctiu que es sol·licita (vermell, blau,
blanc, taronja) 
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BIOGRAFIA DE LA PERSONA CANDIDATA I DESCRIPCIÓ DELS MÈRITS O ACCIONS 
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Informació sobre protecció de dades de caràcter personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades, i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa 
del tractament de dades personals que conté aquest document

Finalitat del tractament i Base Júrídica. Concessió de la medalla al mèrit de Protecció Civil de les Illes
Balears, regulada en el decret   /2020, de     de   de 2020, pel qual es regula la concessió de la medalla al 
mèrit de Protecció Civil.

Responsable del tractament. La direcció general d'Emergències i Interior.

Destinataris de les dades personals. No se cediran dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació 
legalo interès legítim de fer-ho, d'acord amb el RGPD o la LOPD.

Termini de conservació de les dades personals. Les dades es conservaran en l'arxiu del procediment 
corresponent.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els 
seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de
no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que
estableix la normativa vigent) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment 
«Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica 
de la CAIB:  https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, 
la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de 
tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de 
Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).
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ANNEX II 

CARACTERÍSTIQUES I MODEL DE LA MEDALLA AL MÈRIT DE LA PROTECCIÓ CIVIL 
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 

a) Descripció. La Medalla serà circular, de 40 mil·límetres de diàmetre i d’un grossor 
de tres mil·límetres. 
b) Anvers. Constituirà una corona circular de 40 mil·límetres de diàmetre, de color  blau de 
cobalt, amb la inscripció “GOVERN DE LES ILLES BALEARS”, que circumdarà un cercle 
de color taronja que durà a l’interior un triangle equilàter del mateix blau de cobalt i a 
l’exterior, en la part superior, la inscripció “AL MÈRIT”. La corona circular serà suportada 
per fulles de llorer i roure, de conformitat amb el model que s’esposa tot seguit.
c) Revers. Serà pla i durà gravat el nom de la persona natural o jurídica distingida 
amb la seva concessió, com també el número que correspongui en el registre al qual es 
refereix aquesta Ordre i la data d’atorgament. 
Les medalles penjaran d’una cinta amb els colors de la bandera de la Comunitat de 
les Illes Balears i d’un passador del mateix metall de la medalla, l’interior del qual serà 
del color distintiu corresponent. 
Les miniatures per a solapa seran una reproducció de la medalla, en forma circular, 
de 20 mil·límetres de diàmetre, i en el revers duran gravat únicament el número de 
registre.
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