
NORMATIVA DE CONCESSIÓ DE DISTINCIONS HONORÍFIQUES DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

La disposició addicional tercera dels Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats pel 
Decret 201/2003, de 26 d’agost, estableix que el Consell de Govern ha de dictar una 
normativa per a la concessió de les distincions honorífiques de la UdL i també el faculta 
per dictar una normativa reguladora de les distincions que es reconeixen a les persones 
que han ocupat el càrrec de rector o rectora de la Universitat de Lleida o de president o 
presidenta del seu Consell Social. 

L’atorgament de distincions constitueix un reconeixement per raó dels mèrits o de la 
rellevància dels serveis prestats a la Universitat. 

Per complir aquest mandat de determinació del règim jurídic dels honors i les 
distincions de la Universitat de Lleida, es dicta la present normativa. 

 

Títol primer. Disposicions generals 

Article 1. Finalitat 

La finalitat del present reglament és regular la tipologia de les medalles de la Universitat 
de Lleida, així com els requisits materials i procedimentals per a la seva concessió, com 
a expressió de reconeixement de la institució a les persones físiques o jurídiques, 
privades o públiques, que han destacat per les seves relacions de col·laboració o servei 
amb la UdL. 

Article 2. Tipologia 

La Universitat de Lleida institueix les formes de reconeixement següents: 

• Medalla d’Or de la Universitat de Lleida  
• Medalla d’Argent de la Universitat de Lleida  
• Medalla Estudi General  

Article 3. Característiques generals de la concessió de les medalles 

1. Les distincions a què es refereix l’article anterior s’atorguen amb caràcter 
exclusivament honorífic i no generen, per tant, dret a cap efecte econòmic.  

2. Les medalles es poden concedir a títol pòstum.  
3. La Secretaria General de la Universitat ha de portar un llibre de registre de les 

medalles concedides.  
4. La imposició de les medalles es pot fer amb motiu de la inauguració del curs 

acadèmic o en un acte convocat expressament amb aquesta finalitat.  

Article 4. Competència 

La concessió de les medalles de la UdL correspon al Consell de Govern. 



 

Títol segon. La Medalla d’Or 

Article 5. Reconeixement de mèrits 

La Medalla d’Or s’atorga a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que han 
prestat serveis rellevants a la Universitat de Lleida. 

Article 6. Procediment 

5. La iniciativa per proposar la concessió de la Medalla d’Or correspon als centres, 
als departaments o al rector o rectora.  

6. Per concedir la Medalla d’Or s’ha d’incoar l’oportú expedient, en el qual s’han 
d’acreditar suficientment els motius i la conveniència de la concessió. La 
proposta raonada presentada pels centres o els departaments s’ha d’elevar al 
Consell de Direcció, el qual l’ha d’estudiar i, si ho considera convenient, l’ha de 
presentar al Consell de Govern. La proposta del rector o rectora s’ha de 
presentar directament al Consell de Govern. El Consell de Govern és l’òrgan que 
decideix la concessió.  

7. Cada proposta ha de ser motivada. Ha d’anar acompanyada necessàriament del 
curriculum vitae de la persona o persones proposades, així com dels suports que 
l’avalen. Si es tracta d’una entitat s’han d’expressar detalladament les raons en 
les quals es fonamenta la petició.  

8. Les persones distingides amb la Medalla d’Or, o els presidents de les institucions 
que l’hagin rebut, tenen lloc reservat i preferent en els actes acadèmics solemnes 
de la Universitat de Lleida.  

 

Títol tercer. La Medalla d’Argent 

Article 7. Reconeixement de mèrits 

La Medalla d’Argent es concedeix en els casos següents: 

a. A tots els membres del professorat o del personal d’administració i serveis de la 
Universitat de Lleida amb motiu de la jubilació.  

b. A tots els membres del professorat o del personal d’administració i serveis de la 
Universitat de Lleida que moren mentre hi estan en actiu, a títol pòstum.  

c. A tots els membres del professorat o del personal d’administració i serveis de la 
Universitat de Lleida que, com a conseqüència d’un accident o una malaltia 
greu, es veuen impossibilitats per continuar la tasca professional dins la 
institució.  

Article 8. Procediment 

La concessió de la Medalla d’Argent és automàtica, sens perjudici del fet que el Consell 
de Govern n’ha de tenir coneixement. 



 

Títol quart. La Medalla Estudi General 

Article 9. Reconeixement de mèrits 

La Medalla Estudi General es concedeix a totes les persones que han ocupat el càrrec de 
rector o rectora de la Universitat de Lleida o de president o presidenta del seu Consell 
Social des de la creació de la Universitat (Llei 34/1991, de 30 de desembre). 

Article 10. Procediment 

La concessió de la Medalla Estudi General és automàtica un cop acabat el mandat de 
rector o rectora o de president o presidenta del Consell Social de la Universitat de 
Lleida. 

Títol cinquè. Revocació 

Article 11. Revocació 

La concessió de les medalles pot ser revocada quan la persona distingida incorre en 
conducta deslleial cap a la Universitat de Lleida. En aquest cas, i a iniciativa de 
qualsevol òrgan o col·lectiu de la comunitat universitària, s’ha d’instruir un expedient 
amb audiència de la persona interessada. Si es confirmen els fets s’ha de proposar la 
revocació al Consell de Govern. L’aprovació d’aquest acord requereix majoria absoluta. 

 


