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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
6925 Reial decret 613/2020, de 30 de juny, pel qual s’estableixen les distincions de 

funcionària o funcionari honorari i membre honorari de la Policia Nacional.

La Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de règim de personal de la Policia Nacional, 
recull a l’article 86 la facultat d’atorgar la distinció de funcionària o funcionari honorari 
de la Policia Nacional a les persones que hagin pertangut als cossos o escales de la 
Policia Nacional, compleixin determinats requisits i ho sol·licitin una vegada s’hagin 
jubilat. Així mateix, estableix la possibilitat de concedir la distinció de membre honorari 
de la Policia Nacional a persones, dones o homes, que, tot i no pertànyer al cos 
esmentat, s’hagin distingit pels mereixements contrets en virtut de la labor duta a terme 
a favor d’aquest cos.

Aquest Reial decret s’incardina en el marc regulador de recompenses i honors que, en 
termes generals, preveu la Llei orgànica esmentada per reconèixer, amb la flexibilitat 
necessària, les persones que acreditin una labor meritòria a favor de la Policia Nacional o 
una trajectòria professional dins del seu àmbit rellevant i dilatada. A més, aquesta distinció, 
amb una naturalesa pròpia, està dirigida a enfortir estrets llaços de suport a la Policia 
Nacional que reverteixin en el seu prestigi i consideració per part de la ciutadania, ja que 
premia públicament les persones que hagin donat suport meritòriament amb la seva labor 
a la Policia Nacional i al que aquesta representa.

La condició d’honorari o honorària no és nova a la Policia Nacional, gaudeix d’una 
tradició arrelada la regulació de la qual preveia el derogat Reglament orgànic de la policia 
governativa, aprovat pel Decret 2038/1975, de 17 de juliol. La normativa actual aprofundeix 
en aquest reconeixement, i l’actualitza i el referma com a reconeixement institucional de la 
labor desinteressada que acreix la Policia Nacional, en un marc de coherència amb la 
resta de l’ordenament jurídic al qual obliga el principi de seguretat jurídica.

En la redacció d’aquest Reial decret s’ha observat el principi de proporcionalitat, amb 
la regulació del que s’ha considerat imprescindible, i la remissió, quan ha estat oportú, a la 
regulació que, per raó de la matèria, correspon a altres normes. Així mateix, el text inclou 
un annex en el qual es descriuen les característiques del títol acreditatiu de la concessió 
de la distinció, així com dels distintius d’identificació.

Durant la tramitació de la norma s’ha garantit la transparència i, en compliment del que 
disposa l’article 94 de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, aquest Reial decret ha estat 
sotmès al Consell de Policia per a informe previ.

El Reial decret assegura, a més, l’aplicació de la resta dels principis de bona regulació 
que preveu l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques: de conformitat amb els principis de necessitat i 
eficàcia, la present iniciativa normativa respon a un interès general, es basa en una 
identificació clara dels fins perseguits i és l’instrument més adequat per garantir-ne la 
consecució; així mateix, s’ajusta al principi d’eficiència, atès que evita càrregues 
administratives innecessàries o accessòries i racionalitza, en la seva aplicació, la gestió 
dels recursos públics.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia de la 
ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 30 de juny de 2020,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte regular el règim jurídic aplicable a les distincions 
de funcionària o funcionari honorari de la Policia Nacional i membre honorari de la Policia 
Nacional.

2. Les seves disposicions s’han d’aplicar a les persones que tinguin o puguin tenir la 
distinció de funcionària o funcionari honorari de la Policia Nacional i membre honorari de 
la Policia Nacional.

CAPÍTOL II

Distinció d’honorària o honorari

Article 2. Requisits per obtenir la distinció de funcionària o funcionari honorari de la 
Policia Nacional.

1. La distinció de funcionària o funcionari honorari de la Policia Nacional la pot atorgar 
la persona titular de la Direcció General de la Policia a les persones que hagin pertangut 
als cossos o escales de la Policia Nacional i s’hagin distingit per una labor meritòria i una 
trajectòria rellevant, i que en el moment de la seva jubilació compleixin els requisits 
següents:

a) Haver passat a la situació de jubilació des de les de servei actiu, segona activitat 
o serveis especials.

b) Haver prestat com a mínim trenta-cinc anys de serveis efectius; a aquests efectes 
es té en compte el temps que les funcionàries o funcionaris hagin romàs en període de 
formació o de pràctiques o en situacions en què la permanència es consideri computable 
als efectes d’antiguitat.

c) No tenir en el seu expedient personal anotacions desfavorables sense cancel·lar.
d) Estar en possessió de totes les condecoracions a la dedicació al servei policial i 

haver ingressat en l’Ordre al Mèrit Policial.

Els requisits que enuncien els paràgrafs b) i d) no són exigibles a la persona sol·licitant 
que s’hagi jubilat per incapacitat permanent derivada de lesions sofertes en acte de servei 
o com a conseqüència d’aquest.

2. La distinció de funcionària o funcionari honorari s’ha d’atorgar en la categoria que 
es tenia en el moment de la jubilació.

No obstant això, quan es tracti de persones funcionàries ascendides amb caràcter 
honorífic a la categoria immediatament superior a la que tinguin, de conformitat amb el que 
preveu l’article 85 de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de règim de personal de la 
Policia Nacional, tant en el títol acreditatiu com en els distintius d’identificació a què fa 
referència l’article 4 s’ha d’expressar la categoria que se’ls hagi reconegut.

Article 3. Requisits per obtenir la distinció de membre honorari de la Policia Nacional.

1. La distinció de membre honorari de la Policia Nacional la pot atorgar la persona 
titular del Ministeri de l’Interior a les persones que, tot i no pertànyer al cos esmentat, 
s’hagin distingit pels mereixements contrets en virtut de la labor duta a terme a favor 
d’aquest cos, entenent-se com a tals la trajectòria professional prolongada en benefici de 
la funció de la Policia Nacional i el fet d’haver obtingut, almenys en una ocasió, l’ingrés en 
l’Ordre al Mèrit Policial.
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2. La distinció en aquests supòsits s’ha d’atorgar en els termes de «Policia Nacional 
Honorari o Honorària», sense fer referència expressa a cap categoria professional.

Article 4. Drets inherents a les distincions de funcionària o funcionari honorari i membre 
honorari de la Policia Nacional.

1. El nomenament com a funcionària o funcionari honorari de la Policia Nacional 
comporta el lliurament a la persona interessada d’un títol acreditatiu d’aquesta distinció, 
així com dels distintius d’identificació, el carnet i la placa emblema, que preveu l’annex.

2. El nomenament com a membre honorari de la Policia Nacional comporta el 
lliurament a la persona interessada d’un títol acreditatiu d’aquesta distinció, així com del 
carnet d’identificació que preveu l’annex.

3. La distinció de funcionària o funcionari honorari i membre honorari de la Policia 
Nacional no faculta per exercir la funció policial. Tampoc suposa per a qui la tingui cap 
benefici econòmic o la concessió de cap dret més enllà dels que regula expressament 
aquest Reial decret.

4. Als actes i les cerimònies oficials els funcionaris i funcionàries i membres honoraris 
de la Policia Nacional han d’ocupar un lloc preferent, d’acord amb les disposicions 
protocol·làries de la Policia Nacional.

Article 5. Pèrdua de la distinció d’honorari o honorària.

1. La distinció d’honorari o honorària es pot perdre quan les persones interessades 
incorrin en una conducta contrària als principis i els valors que constitueixen el Codi ètic de 
la Policia Nacional o observin una conducta perjudicial per al seu prestigi.

2. La pèrdua de la condició d’honorari o honorària requereix la tramitació prèvia d’un 
expedient incoat d’ofici, que ha de seguir els mateixos tràmits que s’haurien observat per 
a la seva concessió.

3. La pèrdua de la condició d’honorari o honorària comporta la retirada dels distintius 
identificadors, i amb això, la desaparició dels drets inherents al nomenament.

CAPÍTOL III

Procediment per al reconeixement de la distinció d’honorari o honorària

Article 6. Reconeixement de funcionària o funcionari honorari de la Policia Nacional.

1. El procediment per a la concessió del nomenament de funcionària o funcionari 
honorari de la Policia Nacional s’ha d’iniciar mitjançant una sol·licitud de les persones 
funcionàries jubilades adreçada a la Divisió de Personal de la Sub-direcció General de 
Recursos Humans i Formació de la Direcció General de la Policia.

2. La Divisió de Personal, una vegada comprovat el compliment dels requisits que 
estableix l’article 2.1, ha de remetre la sol·licitud a la Junta de Govern, que ha d’emetre el 
corresponent informe de valoració dels mèrits contrets pels candidats i ha d’elevar una 
proposta a la persona titular de la Direcció General de la Policia per a la seva resolució 
definitiva.

3. La persona titular de la Direcció General esmentada pot requerir a la Junta de 
Govern l’ampliació o l’aclariment dels aspectes que consideri pertinents per resoldre millor.

El reconeixement de la condició de funcionària o funcionari honorari, una vegada 
comunicat als representants dels membres de la Policia Nacional que formen part del 
Consell de Policia i notificat a la persona interessada, s’ha de publicar a l’Ordre General de 
la Direcció General de la Policia.

4. En el supòsit que la persona sol·licitant mori durant la tramitació de l’expedient, el 
procediment ha de continuar fins que hi recaigui resolució definitiva.

5. La resolució del procediment, que s’ha de notificar a la persona interessada en el 
termini de tres mesos a comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el 
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registre electrònic de la Divisió de Personal, posa fi a la via administrativa i els efectes del 
silenci administratiu són negatius.

Article 7. Reconeixement de membre honorari de la Policia Nacional.

1. La concessió de la distinció de membre honorari de la Policia Nacional a una 
persona que no tingui el caràcter de funcionària o funcionari d›aquest cos policial s’ha de 
portar a terme d’ofici, mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri de l’Interior, a 
proposta de la persona titular de la Direcció General de la Policia, i amb l’informe previ de 
la Junta de Govern.

2. El reconeixement de la condició de membre honorari de la Policia Nacional, una 
vegada comunicat als representants dels membres de la Policia Nacional que formen part 
del Consell de Policia i notificat a la persona interessada, s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de l’Estat i a l’Ordre General de la Direcció General de la Policia.

Article 8. Comunicació del reconeixement de la distinció d’honorari o honorària a les 
organitzacions amb representació en el Consell de Policia.

Prèviament a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat o a l’Ordre General de la 
Direcció General de la Policia del reconeixement de la distinció d’honorari o honorària en 
els supòsits que recullen els articles anteriors, se n’ha d’informar els representants dels 
membres de la Policia Nacional que formen part del Consell de Policia.

Article 9. Acte de lliurament.

L’atorgament de la distinció d’honorari o honorària s’ha de fer en un acte solemne, i 
s’ha de procurar que coincideixi amb dates d’especial commemoració i rellevància a la 
Policia Nacional, llevat que raons d’oportunitat i urgència aconsellin una altra cosa.

L’acte de lliurament ha de tenir lloc després de la publicació del nomenament a l’Ordre 
General de la Direcció General de la Policia, i s’hi ha de lliurar el títol acreditatiu així com 
els distintius d’identificació que corresponguin de conformitat amb el que estableix l’annex.

Article 10. Arxivament.

Els expedients que es tramitin de conformitat amb el que estipula aquest Reial decret 
s’han d’arxivar a la Divisió de Personal.

Disposició addicional única. Aplicació supletòria de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el que no preveuen aquest Reial decret i la resta de disposicions que el despleguin 
és aplicable supletòriament la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Disposició transitòria única. Renovació de distintius d’identificació.

1. A les funcionàries i funcionaris de la Policia Nacional que a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret tinguin reconeguda la condició d’honorari o honorària de conformitat 
amb la normativa anterior, se’ls han de substituir els distintius d’identificació, i se’ls han de 
lliurar el carnet i la placa emblema, confeccionats de conformitat amb les prescripcions que 
estableix aquest Reial decret.

2. A les persones alienes a la Policia Nacional que a l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret tinguin reconeguda la condició d’honorari o honorària de conformitat amb la 
normativa anterior, se’ls ha de substituir el carnet d’identificació acreditatiu d’aquesta 
condició amb el lliurament d’un nou carnet, confeccionat de conformitat amb les 
prescripcions d’aquest Reial decret.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la competència exclusiva que, en matèria de 
seguretat pública, té atribuïda l’Estat d’acord amb l’article 149.1.29a de la Constitució 
espanyola.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta la persona titular del Ministeri de l’Interior per dictar totes les disposicions 
que consideri necessàries per a l’execució i el desplegament d’aquest Reial decret, qui ho 
és igualment per modificar el contingut de l’annex.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 30 de juny de 2020.

FELIPE R.

El ministre de l’Interior,
FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
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ANNEX

Disseny i característiques tècniques del títol acreditatiu, el carnet i la placa 
emblema

Descripció

La confecció del títol acreditatiu té les característiques següents:

Paper:

Definició Característiques

Mida. A-3 (297 x 420 mm).

Orientació. Horitzontal.

Gramatge. 270 g/m², brillantor.

Composició:

Component Característiques Mesures/Tipus de lletra

Escut d’Espanya. Zona superior esquerra, abans de la 
vertical del text del diploma. 33 mm d’ample x 32 mm d’alt.

Emblema de la Policia 
Nacional.

Zona superior dreta després de la 
vertical del text del diploma. 33 mm d’ample x 24 mm d’alt.

Divisa de la categoria. Zona inferior esquerra abans de la 
vertical del text del diploma. 32 mm d’ample x 39 mm d’alt.

Encapçalament. Centre, zona superior. Verdana 16 pt. en forma 
arquejada (curvatura +24%).

Autoritat que la 
concedeix. Centre, sota encapçalament. Apple Chancery 36 pt.

Disposició. Sota autoritat. Apple Chancery 24 pt.

Nom. Sota disposició. Algerian 36 pt.

Reconeixement. Sota nom. Apple Chancery 24 pt.

Denominació de la 
distinció i categoria. Sota reconeixement. Apple Chancery 36 pt.

Expedició. Sota distinció. Apple Chancery 24 pt.

Data. Sota agraïment. Apple Chancery 24 pt.

Antesignatura autoritat. Sota data. Apple Chancery 24 pt.

Peu signatura autoritat. Sota càrrec. Apple Chancery 24 pt.
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Dimensions del format, característiques tècniques i disseny dels distintius 
d’identificació, el carnet i la placa emblema:

El format de les targetes d’identificació de policia honorari és de 85,6 mm per 53,98 
mm ± 0,75 mm, amb cantons arrodonits.

El model té orientació vertical i porta imprès centrat a la part superior «POLICÍA 
NACIONAL». Sota aquesta llegenda, a l’esquerra i integrat en el degradat dels fons se 
situa un espai destinat per a la fotografia. A la dreta d’aquesta s’inclou l’escut del Cos 
Nacional de Policia. A la part inferior esquerra de la targeta s’incorpora entre els fons la 
bandera d’Espanya i sobre aquesta, l’escut constitucional. S’hi incorporen, a més, un 
kinegrama situat sobre la part superior dreta de la fotografia i la part superior esquerra de 
l’escut del Cos Nacional de Policia.

L’anvers inclou una línia de microimpressió amb el text «POLICÍA NACIONAL» que 
travessa la targeta. A més, porta imprès en tinta invisible amb resposta groga, visible 
únicament sota llum ultraviolada, l’escut del CNP amb el text POLICÍA calat.

El revers consta d’un fons a base de guilloixat imprès en iris. Aquest fons porta una 
reserva que inclou l’emblema del Cos Nacional de Policia.
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El revers incorpora un xip a la part inferior.

A la placa emblema la primera matèria és una peça metàl·lica. La Corona Reial pot ser 
calada o sense calar. El front va polit i el fons de la llegenda del cercle central està esmaltat 
en blau. Porta incorporat al conjunt per sota de l’emblema un espai amb un número 
d’identificació personal, i per sobre d’aquest, també polit i esmaltat en blau, la llegenda 
«HONORARIO» en color or.

Componen l’emblema els elements següents:

Part central amb els quatre quarters de l’Escut Nacional i centre amb les tres flors de 
lis, com a base del conjunt de granada tancada, al voltant sobre fons blau i en color or la 
llegenda CUERPO NACIONAL DE i recolzada a la base POLICÍA, carregat a la part 
exterior rajos tancant el conjunt.

Sobre el conjunt i tallant la part superior dels rajos, la Corona Reial d’Espanya, en color 
or, constituïda per un cercle encastat en pedres precioses sumat de vuit florons de fulles 
d’acant de color or (cinc de visibles), interpolades de perles, de les fulles dels quals surten 
altres diademes, sumades de perles que convergeixen en un món amb l’equador i 
semimeridià.

La formació del conjunt de l’emblema, la llegenda HONORARIO i el número 
d’identificació configuren la placa emblema de funcionari honorari.

Pel que fa a les mesures, les dimensions del conjunt són les següents:

– Alçària: 80 mil·límetres.
– Amplada: 50 mil·límetres.
– Gruix màxim del conjunt exterior: 2 mil·límetres.
– Nombre de rajos: quaranta-vuit.
– Longitud dels rajos: 13, 10, 9 i 7 mil·límetres, respectivament, segons el disseny.
– Amplada màxima de les vores exteriors dels cercles que incorporen la llegenda: 5 

mil·límetres.
– Rajos de prolongació de base: set (els dos extrems només en la seva meitat d’unió 

als cinc centrals).
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– Mesures de l’espai per a numeració:

Costat superior: 26,5 mil·límetres.
Costat inferior: 31 mil·límetres.
Distància entre costats: 5,5 mil·límetres.
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