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Introducció

A la societat del segle XXI, la pluralitat i el desenvolupament social li són
característiques pròpies. El volum d’empreses, així com el volum d’institucions,
ha augmentat considerablement, fet que significa que els actes i els esdeveniments
han proliferat de manera considerable fins al punt que ningú posa en dubte la
importància de realitzar-los correctament, ja que hi van implícits el prestigi i la
imatge, tant de les empreses com de les institucions.

D’altra banda, els usos socials estan canviant, la qual cosa planteja la necessitat
d’introduir noves maneres protocol·làries que haurien d’estar en consonància amb
una societat moderna, on valors com ara la immediatesa, la comunicació en xarxes
socials, els nous models de família, etc., marquen formes d’actuar diferents.

Però no totes les cultures ni totes les societats tenen els mateixos ritmes, i
això provoca que les accions protocol·làries que s’hagin d’engegar estiguin en
consonància amb els usos i costums de cada una de les cultures que les requereixin.

Les normes protocol·làries de qualsevol ens, físic o jurídic, serveixen per simplifi-
car la comunicació i la interactivitat amb altres societats, empreses i/o institucions,
encara que no sempre és fàcil emmotllar-se a altres costums i formes de fer i
de saber estar. Per tant, és fonamental, tant per a les empreses com per a les
institucions, mantenir una bona relació entre la societat i el que elles representen.
El protocol és una de les eines més útils.

El protocol és un conjunt de normes jurídiques, socials, morals, ètiques i consue-
tudinàries que regulen els àmbits cerimonials, siguin públics o privats, i donen les
eines adequades perquè els actes i esdeveniments que regulen puguin tenir l’èxit
esperat. És a dir, ens ajuden a controlar el comportament adequat d’un acte o
esdeveniment que requereix d’una certa formalitat.

Però és evident que entre el protocol institucional i el protocol empresarial hi ha
matisos que fan que cadascun d’ells tinguin peculiaritats pròpies, d’aquí que en
aquest bloc ambdós siguin tractats de manera independent.

En el primer apartat, “El protocol institucional”, s’analitzen les característiques
d’aquest, així com els elements simbòlics (banderes, escuts, colors...) que el
configuren. També s’hi estudien els elements pràctics protocol·laris, com són les
presidències, les precedències, les col·locacions i l’etiqueta en els actes públics
institucionals, de manera que aquest es presenta com un engranatge perfecte per a
les mateixes institucions i pel seu valor d’imatge i interrelació social.

En el segon apartat, “El protocol en una societat plural”, es plantegen dues
línies d’estudi. D’una banda, s’hi analitzen els problemes que es donen quan, en
actes oficials, hi assisteixen representants o autoritats de diversos països i, per
tant, de diverses cultures; fer-ne l’encaix és el més difícil, i el protocol és l’eina
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que ajuda a fer que es pugui assolir l’èxit desitjat. I de l’altra, s’hi estudia la
configuració o agrupació en institucions internacionals com un dels camins de la
societat civil. S’analitzaran els exemples de les Nacions Unides, l’Organització del
Tractat de l’Atlàntic Nord, l’Organització dels Estats Americans i la Unió Europea.
Es tracta, doncs, de veure com aquestes institucions utilitzen el protocol dins i fora
de l’organització pel que fa a presidències, precedències, actes i banderes.

Per assolir correctament aquesta unitat és molt important que estudieu els contin-
guts i que treballeu totes les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades
en els materials web. Disposeu també de bibliografia, adreces d’interès i annexos
en cadascuna de les unitats, que us permetran anar consolidant, complementant o
ampliant els coneixements adquirits.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza el protocol institucional, analitzant els diferents sistemes d’organit-
zació i utilitzant les normes establertes.

• Determina els elements que conformen el protocol institucional i les classes
de públic a qui es pot dirigir.

• Valora la importància del coneixement i seguiment dels manuals de protocol
i relacions públiques definits en les institucions.

• Descriu el disseny, la planificació i la programació dels actes protocol·laris
en funció dels esdeveniments que s’organitzen.

• Descriu els elements simbòlics i/o de representació en els actes institucio-
nals.

• Identifica les tècniques de funcionament, planificació i organització d’actes
protocol·laris institucionals.

• Determina o emplena la documentació necessària segons l’acte per al seu
desenvolupament correcte.
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1. El protocol institucional

Vivim en una societat en què les institucions cada cop tenen més presència en els
actes i esdeveniments. Per a elles és fonamental que hi hagi una bona relació entre
la societat i el que representen. Per aquest motiu s’han de cuidar tots els detalls i
actes que transcendeixen l’opinió pública, de manera que l’organisme o institució
intentarà evitar donar una imatge negativa de qui és i de com funciona.

Conèixer l’opinió pública ajuda la institució a millorar constantment en els actes,
les cerimònies i els esdeveniments que hagi de fer. És per aquest motiu que
els representants de les institucions públiques necessiten de l’assessorament de
professionals i experts en protocol a l’hora de projectar la imatge més adequada.

Aquests professionals han d’estar avesats a les pautes de comportament que cal
seguir en els actes protocol·laris, així com als usos, els costums i les normes que
s’estableixen.

1.1 Definició i característiques

Quan parlem de protocol institucional, una de les normes bàsiques que cal tenir en
compte és saber-lo ubicar en el lloc que li pertoca. Per tant, parlarem de protocol
des de l’àmbit de les ciències socials i la seva focalització en la comunicació dins
del cerimonial oficial.

Les regles que regulen el protocol estan establertes per dues de les fonts principals
del dret: la llei (d’obligat acompliment per a aquells que les han subscrites)
i el costum (amb força moral i social). En els dos casos parlem d’elements
persuasius de primer ordre per fer complir aquestes regles. Les dues fonts són igual
d’importants, ja que la força de la llei està ratificada per la capacitat i l’autoritat
de l’Estat per fer-la complir i, per una altra banda, la tradició i les normes tenen el
suport social de la comunitat i el consens en determinades qüestions cerimonials,
rituals i simbòliques.

El protocol institucional és un conjunt de normes que regulen el desenvolupa-
ment d’actes institucionals organitzats pel Govern i l’Administració de l’Estat (cen-
tral, autonòmic, regional i local), els organismes internacionals, les monarquies i
les empreses privades en què hi participin les institucions.

Les característiques del protocol institucional són:

• Fer referència a un conjunt de normes jurídiques o consuetudinàries, fet que
li atorga un caràcter formal.

• Afectar l’àmbit de les cerimònies.
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• Manifestar-se en les relacions diplomàtiques, entre estats i organismes inter-
nacionals, i dins del mateix Estat, entre les seves institucions, organitzacions
públiques i privades i els ciutadans.

• Tenir l’Estat com a únic emissor.

• Ajudar a la gestió de diversos públics, que poden ser:

– Interns: diferents administracions i ciutadans, individualment o
col·lectivament.

– Externs: altres estats i organismes internacionals.

En definitiva, el protocol institucional és un conjunt de tècniques i eines de les
relacions públiques que actuen sobre actes, esdeveniments i cerimònies.

L’organització d’actes, cerimònies, esdeveniments i espectacles és una
estratègia que es pot utilitzar en diferents àmbits socials (relacions
públiques, màrqueting, propaganda, publicitat...), però mai un fi en si
mateixa.

En totes les classificacions que podem trobar sobre protocol s’hi inclouen quatre
elements recurrents:

• L’autoritat: atribut del poder públic que exerceix jurisdicció pròpia. La
diferència entre autoritat i personalitat se centra en l’exercici del càrrec
públic per designació o per elecció en el cas de l’autoritat, i pel caràcter
personal en funció dels mèrits o representació en el cas de la personalitat

• L’acte: funció, solemnitat, celebració, commemoració, cerimònia.

• Precedència: el lloc que els correspon a les autoritats o personalitats en un
acte.

• Presidència: el que ocupa el primer lloc en un acte solemne.

A més a més, quan parlem de protocol cal distingir entre:

• Cerimònia: l’acte públic o privat, celebrat amb solemnitat i segons unes
normes establertes. En són exemples: un acte religiós, la coronació d’un
rei, la presa de possessió d’un ministre...

• Cerimonial: allò que fa referència a l’ús de les cerimònies. Per tant, és un
conjunt de formalitats que es requereixen per la realització de qualsevol acte
públic o solemne. Cerimonial es confon sovint amb cerimònia; per exemple,
en la litúrgia de l’Església catòlica, la Santa Missa és una cerimònia en
la qual s’aplica un cerimonial específic en funció de la data, l’oficiant i la
funcionalitat.
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Cada element té una funció: el protocol determina les regles a seguir;
el cerimonial especifica les formalitats; la precedència fixa les posicions i
l’etiqueta distingirà l’acte amb solemnitat i cortesia.

Entre la normativa que compon el protocol institucional —per poder regular actes,
esdeveniments i cerimònies d’Estat i d’organismes internacionals— trobem les
que versen sobre:

• Els símbols i diferents elements representatius de l’Estat (banderes, escuts
i himnes).

• Les relacions amb les precedències d’autoritats i/o institucions en actes
públics.

• L’atenció als tractaments protocol·laris, tant honorífics com nobiliaris.

• Les celebracions d’actes.

• Les condecoracions i distincions honorífiques concedides per l’Administra-
ció, els organismes internacionals o nacionals i/o per una entitat privada.

1.2 Els principals elements simbòlics i de representació

Des de sempre, la comunicació simbòlica ha estat un dels mecanismes més
importants en les relacions humanes. En el cas del protocol, els elements
simbòlics i de representació formen part dels estats, de les institucions públiques
i privades, de les empreses... Els símbols més habituals que podem trobar són la
bandera, els títols nobiliaris, l’escut, l’himne i les condecoracions.

1.2.1 La bandera

La vexil·lologia és la ciència que estudia les banderes, centrant-se en una anàlisi
morfològica, de disseny (colors, formes) i d’usos (històrics). Els colors utilitzats
en les banderes tenen un significat i una representació respecte de la història i
cultura del país o grup que representa. Per exemple, la bandera belga té tres colors:
el color negre representa l’escut propi, l’or (groc) representa el rei i el vermell els
ullals i la llengua del lleó.

La bandera és una insígnia feta de roba que s’hissa en una asta, fet que la converteix
en el senyal, la identitat i el símbol d’una nació, ciutat, institució o empresa. Les
banderes, tal com avui les coneixem, estan presents en qualsevol part del món,
tenint una clara funció comunicativa de codi de missatges i/o de territori.

Des d’un punt de vista sociològic, el més important dels símbols és la capacitat
que tenen de dir alguna cosa important i pràcticament impossible de comunicar
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per altres vies o d’una altra manera. El que representen els símbols són objectes
de valor sentimental, ideològic, emocional i religiós. D’aquesta manera, l’actitud
de la persona cap a ells no és indiferent per la càrrega afectiva, que provoca
sentiments, opinions i actituds. Així, les banderes representen països, institucions,
entitats supranacionals (ONU, UE, Lliga àrab, OTAN...), determinades instituci-
ons públiques o privades, partits o associacions, i comuniquen la seva identitat.

L’ús de banderes és habitual en esdeveniments oficials i/o en institucions públi-
ques, ja que obliga a complir una legislació i uns criteris que s’estableixen legal-
ment. Però en el cas del sector privat la situació canvia, ja que les escenografies
actuals permeten enviar missatges sense la necessitat d’utilitzar banderes, per bé
que el professional de protocol ha de conèixer la normativa per a la utilització de
les mateixes, atès que en qualsevol moment es pot trobar en la situació s’haver de
col·locar-les en un esdeveniment o acte.

Els dissenys de les banderes es classifiquen segons el seu format (vegeu la figura
1.1).

Figura 1.1. Disseny de banderes

• Rectangular: quan la longitud és més gran que l’amplada (és la més habitual
per a banderes nacionals).

• Quadrada 1x1: quan la longitud és igual que l’amplada.

• Corneta: quadrada acabada amb dues puntes.

• Gallardet: tira estreta que disminueix en amplada fins a acabar en punta.
Altres formes que presenta el gallardet són la trapezoïdal i la triangular.

• Farpada en forma de corneta: és una bandera de forma rectangular acabada
en dues puntes.

• Farpada en punta doble: és una bandera en forma rectangular amb acabat
en tres puntes.
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• Grímpola: bandera triangular allargada.

• Pendó: bandera rectangular més ampla que llarga.

1.2.2 Els títols nobiliaris

Analitzant els documents històrics es pot observar com la concessió dels títols
nobiliaris està basada en un poder sobirà (reis, i també papes) que els provenien
de quatre drets nobiliaris d’èpoques romanes:

• El ius imperii, entès com el dret d’imperi o de govern.

• El ius gladii, entès com el dret d’espasa, referit a la potestat de sentenciar a
mort.

• El ius majestatis.

• El ius honorum, el dret d’ocupar càrrecs públics i d’administrar justícia als
ciutadans. Donava el dret a premiar virtuts i mèrits, amb títols nobiliaris o
de cavalleria, pertanyents al patrimoni de la seva dinastia.

L’únic que pot atorgar títols nobiliaris és el monarca, ja que li és un dret inherent,
inseparable, imprescriptible i inalienable a la seva persona. És una dignitat que
pot ser atorgada tant a un ciutadà del país on governa el sobirà com a un estranger,
ja que reconeix una trajectòria meritòria en qualsevol dels àmbits de la vida. Per
tant, encara que atorgar títols nobiliaris tingui els orígens en època feudal, els
monarques tenen encara avui la potestat de fer-ho.

Al voltant dels títols nobiliaris trobem la següent terminologia important:

• Dignitat: càrrec honorífic i d’autoritat.

• Títol: renom o distintiu amb el qual es reconeix algú per les seves qualitats
o les seves accions.

• Tractament: administrativament va lligat a un càrrec o categoria professio-
nal, que pot ser civil, militar i/o religiós.

El reconeixement del títol implica reconèixer la dignitat corresponent. La major
part dels títols són respectats i acceptats per tots els països, per bé que n’hi ha que
no són comuns al conegut com sistema nobiliari, és a dir, a com es regeixen els
títols. Els títols es poden classificar o distingir segons:

• Les maneres com espot adquirir un títol:

– Per concessió: s’atorga el títol a la persona que es considera meritòria
del mateix per diversos motius o mèrits.

– Per herència: via successòria.
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– Per matrimoni: el títol s’exerceix com a consort d’una persona amb
títol.

• El seu caràcter temporal:

– Vitalici: títols que s’utilitzen fins a la mort del que el posseeix.

– Perpetu: aquell utilitzat pel seu posseïdor i que després passa als seus
hereus.

• La seva naturalesa:

– Concedits: donats per una Lletra Patent de concessió; són títols
nobiliaris creats ex novo.

– Renovats: reivindicats per aquelles persones que es consideren meri-
tòries de tenir-lo, ja sigui perquè hi ha una manca d’hereu o perquè
està en mans d’una persona que no l’hauria de tenir.

– Reconeguts: concedits en un país estranger i que són reconeguts
en el país on es desitja fer-ne ús. El reconeixement equival a una
confirmació i autentificació del títol, i quan s’obté passen a ser títols
confirmats.

Per la seva banda, la noblesa es pot classificar segons el seu origen en:

• De privilegi: noblesa que ve concedida en funció d’uns mèrits obtinguts o
prestats; pot ser tant vitalícia com perpètua.

• Heretada o de sang: noblesa que s’ha obtingut per successió.

• Titulada: aquella els títols de la qual comporten un reconeixement; per
exemple, a Anglaterra trobem títols com els de Knight (cavaller), Sir o
Milady.

• No titulada: es considera noblesa simple, traduïda en el cognom; no
comporta títol.

Actualment, Europa compta amb les següents cases reials: l’espanyola, la
britànica, la sueca, la danesa, la belga i l’holandesa, a les quals hem de sumar
els principats de Mònaco i Liechtenstein i el Gran Ducat de Luxemburg. De
totes aquestes monarquies, el 50% són catòliques: Espanya, Bèlgica, Luxemburg,
Mònaco i Liechtenstein. Als Països Baixos, Suècia, Noruega i Dinamarca són
luteranes. En els casos de Noruega i Dinamarca, el monarca és la màxima
expressió de l’autoritat religiosa. Finalment, la reina d’Anglaterra és el governador
suprem de l’Església anglicana.

Els diferents títols nobiliaris europeus són, de major a menor (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Relació de títols nobiliaris internacionals i nacionals

Nivell internacional Nivell nacional

Emperador, governa un imperi Rei

Rei Rei, Príncep
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Taula 1.1 (continuació)

Nivell internacional Nivell nacional

Príncep (en alguns països, la tradició admet la
creació de prínceps per decret

Infanta, infant

Gran duc, títol que exerceix el cap d’Estat de
Luxemburg

Duc

Arxiduc, duc revestit d’una autoritat superior a la del
duc. Avui és la dignitat dels prínceps de la Casa
d’Àustria

Marquès

Senyor Comte

Cavaller Vescomte

- Baró

També trobem títols nobiliaris en altres societats, per exemple:

• Al món àrab: on els emirs, els xeics, els califes, els maliks i els soldans
configuren els títols nobiliaris més importants d’aquesta cultura.

• A Etiòpia: els kandeké.

• A l’Índia: els paixàs i els maharajàs.

• Al Vaticà: el Papa.

• Al Japó: l’emperador, el príncep imperial.

Una de les corts que manté més rigidesa en les seves normes protocol·làries és
la britànica. Per exemple, en el funeral de la princesa Diana de Gal·les, la reina
Isabel només va permetre una inclinació de cap davant el fèretre. A la banda
contrària hi ha les nòrdiques i la hispànica, que s’han flexibilitzat i permeten, per
exemple, matrimonis d’hereus europeus amb joves no pertanyents a la noblesa.
Les cases reials de Dinamarca, Espanya, Noruega, els Països Baixos i Mònaco
permeten mostrar emocions en públic: princeses europees com la noruega Mette-
Marit, l’holandesa Máxima Zorreguieta o la danesa Mary Donaldson s’expressen
obertament amb els seus fills o amb les seves parelles.

Les cases reials: normes i tractament

Les normes protocol·làries de les cases reials europees es focalitzen en com ha
d’actuar un bon amfitrió davant les visites d’Estat o les audiències oficials. Però
no és l’únic element; entre altres aspectes regulen:

• La manera de parlar o conversar i de mantenir la distància correcta.

• El comportament en els actes d’etiqueta.

• Les fórmules de cortesia envers les visites d’altres mandataris o persones
de caràcter públic pel seu càrrec.

• L’etiqueta en els actes de gala i el vestuari adequat.
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Què fer o no fer quan ens trobem davant d’un membre de la reialesa? Hi ha
normes protocol·làries comunes, tot i que cada monarquia pot assenyalar les
seves pròpies; són aquestes:

1. Quan el sobirà es trobi davant un grup que el rep, el grup ha saludar amb
una reverència (les dones han de doblegar el genoll esquerre i inclinar-se
–la mesura de la inclinació depèn de cada persona–, i els homes s’han ajupir
lleugerament.

2. Als sobirans no se’ls parla ni se’ls fan preguntes fins que no ens dirigeixin la
paraula, i en el cas de dirigir-s’hi sempre caldrà que utilitzem el tractament
de Sa Majestat. Mai podrem anomenar-los pel seu nom de pila, senyor/a o
rei/reina.

3. Als reis mai se’ls fa esperar; ben al contrari, és la resta de gent qui els ha
d’esperar. Quan facin la seva entrada s’entén que l’acte o esdeveniment ha
començat (no abans).

4. Hem de guardar, com ells, un profund sentit de la privadesa i un fort
autocontrol.

5. És inicialment prohibit fotografiar els reis quan mengen. És per aquest
motiu que, quan hi ha un banquet oficial de gala, només es permeten imatges
en el moment en què fan el brindis.

6. Els sobirans sempre guarden les distàncies; per tant, no podrem fer apropa-
ments tret que ens donin ells el permís per fer-ho.

7. No passar per davant dels monarques ni dir-los “amb permís”. De tota
manera, la seguretat que els acompanya us impedirà l’apropament.

8. Si ja és de mala educació mirar fixament una persona, en el cas d’estar
davant dels monarques encara ho és més.

9. Amb els nobles no podem fer encaixades de mans, abraçades o petons, és
totalment prohibit. Amb la reverència és més que suficient. La premissa és:
quan menys contacte físic, millor.

10. No es pot coincidir amb el color del vestit que escollirà la reina. Normal-
ment, des de protocol s’avisa els assistents del color que portarà.

11. En dirigir-se als prínceps, el tractament és “S’Altesa Reial”.

12. Si sona l’himne és obligatori posar-se dempeus.

13. Els homes han d’utilitzar corbata. Només s’excusa la mateixa si l’acte es fa
al camp.

14. Respecte al passaport, els monarques utilitzen passaports diplomàtics, i en
el document no es col·loca cap mena de títol.

Els membres de la reialesa han de pensar sempre en com actuaran, com es
comportaran, de quina manera cuidaran els seus gestos i el seu vocabulari i quan
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han de parlar o callar, mostrant una educació impol·luta. Per tant, el tracte que
se’ls ha de dispensar no pot ser inferior al que ells mostren.

En ple segle XXI això ens pot semblar totalment obsolet, però el protocol no ho és,
i la seva flexibilització és important. Els professionals del protocol han de saber
què i com aplicar-ho davant els casos particulars de la reialesa; en concret, tindran
en compte:

• La precedència; cada casa reial pot tenir les seves normes. Per exemple, a la
casa reial anglesa l’esposa del príncep Guillem, la duquessa de Cambridge,
quan no està acompanyada del seu marit ha de fer reverència a les princeses
de naixement d’Anglaterra: la princesa reial Anna, que ocupa el desè lloc en
la llista de successió; les princeses Beatriu i Eugènia de York, que ocupen
el cinquè i sisè lloc, i la princesa Alexandra, que és la darrera de la llista.

• Els privilegis:

– El privilegi de blanc: tal com indica el seu nom, és un privilegi que
es va concedir a les reines catòliques i a les consorts dels monarques
catòlics, que consisteix a poder vestir de blanc en una audiència papal;
la resta de dones han d’anar vestides de negre, independentment del
seu estatus social.

– La finalització d’un banquet. Durant un banquet (ja sigui dinar o
sopar), quan el monarca amfitrió dóna per finalitzada la celebració els
convidats han de donar també per acabat l’àpat, sense que la quantitat
de menjar que quedi al plat sigui important. Per aquest motiu és
important que els convidats vagin observant el ritme que duen els
amfitrions per poder menjar a la par.

• Els tractaments. Per escriure els títols correctament, a nivell de protocol hi
ha dues maneres:

– Tractament més nom i cognoms, càrrec o títol.

– Càrrec o títol, tractament més nom i cognoms.

Aquests són, de manera general, els principals tractaments per dirigir-nos a
persones de la reialesa (vegeu la taula 1.2).

Taula 1.2. Tractament i títol

Tractament Categoria nobiliària

Majestat Reis i emperadors

Altesa Imperial i Reial Arxiducs d’Àustria
Hereus de l’Imperi alemany

Altesa Imperial Grans ducs de Rússia
Membres de la casa imperial de França
Hereus del tron del Brasil
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Taula 1.2 (continuació)

Tractament Categoria nobiliària

Altesa Reial Grans ducs de Luxemburg
Infants/es d’Espanya i Portugal
Prínceps de la Gran Bretanya, Bèlgica, els Països
Baixos, Luxemburg, Noruega, Suècia, Dinamarca,
Grècia, Romania, Bulgària, Sèrbia, Montenegro,
Albània, Geòrgia, França, Dues Sicílies, Parma,
Baviera, Prússia, Saxònia i Hannover
Algunes cases ducals i grans ducats d’Alemanya

Altesa Membres menors d’algunes cases reials, com les de
Dinamarca o la dels Països Baixos

Altesa Sereníssima Prínceps de Mònaco i de Liechtenstein

1.2.3 L’escut

L’origen de l’escut és militar, ja que servia per distingir les diferents tropes. Més
tard va servir per distingir la noblesa i la reialesa; després, els pobles, les ciutats,
les famílies, els grups d’artesans, els gremis i finalment els països.

És l’element primordial de l’heràldica, un conjunt de normes que ens permeten
descriure els escuts d’armes. L’heràldica constitueix una forma de comunicació
per símbols, formes i colors que indiquen quin és el prestigi, el poder i el rang de
qui l’exerceix.

L’escut és una peça que adopta diferents formes. Es treballa sobre una superfície
que s’anomena el camp, on es representen els símbols, les figures o les peces
separades per una o dues línies, que reben el nom de particions i reparticions. En
certs països hi havia el costum, i encara es pot apreciar gràcies al patrimoni que
ha sobreviscut, d’exhibir els escuts en diferents llocs: a les portes dels habitatges,
com a símbol de distinció, a les banderes i, en el seu moment, a les gualdrapes
dels cavalls, entre d’altres. Els trets que ens permeten tant caracteritzar un escut
com classificar-lo són:

• Els materials: inicialment eren de fusta, i els més il·lustres estaven fabricats
amb metalls com l’or i la plata. N’hi ha d’altres fets amb esmalts o brodats.

• Els colors: vermell, negre, blau, verd i violeta són els principals, però se’n
poden trobar d’altres.

• Les formes: poden anar de les més simples a les més recarregades (amb o
sense escotadura); en destaquen les següents (vegeu la figura 1.2):

– De torneig o estàndard. És el més simple, i consisteix en un quadrilàter
de set parts d’ample per vuit d’alçada.

– Francès. N’hi ha dos, un d’antic i un de modern. L’antic té una punta
inferior en ogiva i una part arrodonida enmig dels flancs. El modern
és molt similar a l’estàndard, però els seus angles inferiors arrodonits
amb un quart de cercle i la punta formada per la unió de dos quarts de
cercle el fan diferent.
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– Suís. Presenta tres puntes a la part superior.

– Anglès. És angulat per la part superior, prolongant-se en les cantona-
des horitzontals.

– Espanyol i portuguès. Tenen una vorera inferior arrodonida en la
punta.

• Les representacions o figures que incorporen; les més habituals són:

– Les naturals, que poden anar referides tant a plantes com a elements
de l’univers, animals o parts del cos humà, entre d’altres. En són
exemples: lleons, àligues, estrelles, roures i torsos.

– Les artificials, referides a les construccions realitzades per l’home, des
dels objectes més grans fins als més petits, com per exemple castells,
palaus, vaixells, creus, corones, balances...

– Les al·legòriques, en què la mitologia hi té molt a dir; hi trobem dracs,
centaures, sirenes...

• Les entitats que representen (institucions, organismes, persones...); els
escuts poden ser:

– Simples: quan representen una sola persona.

– Compostos: quan representen diverses persones o entitats combinades
entre si o unides.

• Les persones representades, siguin físiques o morals; hi ha escuts de:

– Sobirania: propis de monarques i dinasties reials.

– Pretensió: adoptats pels nobles pretendents al tron, com si aquest ja
fos seu.

– Concessió: atorgats per un sobirà a un súbdit benemèrit.

– Patronat: el sobirà permet afegir a l’escut que ja tenen altres peces que
denoten que el grup queda sota la protecció del monarca.

– Dignitat: consisteixen en els accessoris o ornaments d’una determina-
da categoria de rang superior.

– Ciutat: propis de les ciutats, viles i pobles.

– Província: propis tant de les províncies com de les regions.

– Nacionals: són el que simbolitzen i representen un país.

– Corporació o comunitat: són els que es corresponen bàsicament a les
associacions o grups de persones que formen una comunitat.

– Família: són els que es poden heretar dins de la mateixa família.
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Figura 1.2. Formes d’escuts més tradicionals

1.2.4 L’himne

L’himne simbolitza la personalitat d’un poble, i és un element diferenciador entre
els països. Inicialment els himnes no van ser escrits amb aquest objectiu, i va
ser a partir del segle XVIII que van adoptar aquesta funció. Si els símbols, en
general, posseeixen la plasticitat i la força necessàries per comunicar idees, els
himnes encaixen a la perfecció en aquest criteri. La majoria dels himnes nacionals
són marxes militars o poemes lírics, normalment breus i amb relativa simplicitat
(poca complexitat musical), i els més antics del món són els següents: els Països
Baixos (1568-1573), el Regne Unit (1745). Espanya (1761), Dinamarca (1778) i
els Estats Units (1780).

L’himne té com a element imprescindible la música en qualsevol forma: instru-
mental, coral, solista... I té, a més a més, un valor psicològic: un sentiment
de solidaritat nacional, ja que és conegut per part d’una població, ni que sigui
taral·lejant-lo, fet que produeix una identificació dels seus membres amb una
comunitat política determinada (amb independència del seu reconeixement cons-
titucional). Per tant, té un valor ideològic i simbòlic en la història dels pobles.

La funció dels himnes pot ser de dos tipus:

• Representativa: de dimensió externa; esdevé un senyal d’identitat, una
forma d’autorepresentació de cada estat o comunitat. Forma part important
de la mitologia de l’Estat i permet que aquest s’identifiqui enfront d’altres
estats o comunitats.

• Integradora: de dimensió interna; facilita l’aproximació de governants i
governats, i per aquest motiu la identitat nacional surt reforçada amb la seva
utilització. A més a més, té un caràcter comunitari o congregacional, ja que
normalment es canta en cor o s’escolta en grup, amb la qual cosa esdevé
una eina integradora espiritual que uniformitza el pensament.
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Alguns himnes nacionals es canten en fires o festes, i d’altres han establert una
forta relació amb esdeveniments esportius (com als jocs olímpics o al futbol). En
alguns països l’himne és tocat tots els dies, i alguns fins i tot determinats canals
de televisió l’utilitzen per iniciar o finalitzar les seves programacions. En alguns
països els himnes no tenen lletra, i en d’altres hi ha himnes no oficials. En general,
pel que fa els himnes cal tenir en compte les següents característiques:

• En la interpretació de l’himne tenim dues versions, per bé que generalment
s’interpreta la primera estrofa:

– La versió íntegra: quan es fa homenatge a la bandera i quan hi
assisteixen caps d’Estat.

– La versió breu: quan a l’acte oficial assisteix el president del Govern,
quan es tracta d’actes esportius i d’actes que així ho disposin.

• Els himnes s’interpreten quan:

– S’hissa o s’abaixa la bandera de l’asta.

– En tots els actes presidits pel cap d’Estat o l’autoritat civil.

– En tots els actes que requereixin d’una solemnitat.

• Les normes protocol·làries per escoltar els himnes són:

– Si s’està assegut cal posar-se dempeus i deixar el braços solts.

– Tenir una actitud de respecte.

– El cap descobert, si es porta barret o gorra.

– No moure’s del lloc on ens trobem.

– Cantar-lo en el cas que tingui lletra.

– No aplaudir la interpretació de cap himne.

– Quan s’està tocant l’himne ningú pot entrar o sortir del recinte.

• La precedència a l’hora de tocar un himne és la següent:

– L’ordre preferent utilitzat és l’alfabètic, però podem tenir el que se’n
diu un lloc d’honor, és a dir, un lloc que ocupa l’amfitrió de la
cerimònia.

– Quan els himnes en el llistat siguin molts, s’utilitzarà la versió breu
utilitzada per cada delegació o s’entonarà només l’himne del país
amfitrió.

– De vegades assisteixen personalitats estrangeres que no són importants
per a l’esdeveniment però que hi han estat convidades. En aquest cas
no és necessari incloure l’himne de la persona convidada.

Exemple d’himne: ’Els Segadors’

L’himne d’Els Segadors fa referència a la revolta camperola de 1640 contra l’abús de les
tropes castellanes que és trobaven al principat per lluitar en contra dels francesos en la
Guerra dels Trenta Anys (1618-1648). Implica, per tant, una crida en defensa de la llibertat
de la terra. La lletra actual és de 1897, obra d’Emili Guanyavents; recull elements de la
tradició oral i és més política i revindicativa que la primera versió, del segle XVII. La música,
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de 1892, és del compositor Francesc Alió. Va ser declarat himne oficial de Catalunya el
1993.

Podeu escoltar l’himne sencer al següent enllaç:

https://player.vimeo.com/video/48626744

1.2.5 Les condecoracions

Respecte a les condecoracions, segons els historiadors, les primeres apareixen
a l’Antic Egipte com a reconeixement d’un fet a una persona o un grup de
persones. Els faraons donaven com a recompensa als seus herois collarets de
metall preciosos dels quals penjaven figures amb forma de lleons, abelles o
mosques, entre d’altres. Els grecs obsequiaven els generals victoriosos amb
obsequis i inscripcions, tant en els monuments com en les medalles amb les quals
perpetuaven les seves victòries. Un dels símbols que més reconeix el valor militar
i que després va passar a un valor civil de dignatari va ser el llorer. El mateix feien
els romans amb el seus militars i civils. Les legions romanes tenien cadascuna
un emblema, normalment en forma d’àliga, que era portat pel més valent de la
legió. També existia el vexillum, que era una banda de color púrpura i que també
representava la valentia. En el cas de les antigues corones europees, es lliuraven
riqueses i dignitats als ordes de cavalleria com un reconeixement de les gestes
realitzades. La implantació en els estats del sistema de condecoracions va tenir lloc
quan es van abolir els costosos regals que es feien als governants. Concretament,
l’origen més proper de les condecoracions és de l’època de les croades, que és
quan es crearen els ordes militars. Aquests ordes agrupaven diferents nobles i
cavallers europeus units pels valors i els ideals de la cavalleria medieval.

Amb la arribada de l’Estat modern i una nova visió de l’exèrcit i el final de les
croades va néixer un nou concepte que serà conegut amb el nom d’ordes de mèrit,
sent el primer l’orde militar de Sant Lluís, del 5 d’abril del 1663. Aquest orde
dividia els oficials militars i, per primer cop, atorgava una pensió a cadascun dels
membres que el rebia. Amb l’arribada de Napoleó aquests criteris es van voler
modificar, fent que no només el rebessin la noblesa i els oficials, sinó tot aquell
que en fos digne, però no va arribar a quallar. El 1756, un altre monarca francès,
Lluís XV, creava l’orde del mèrit militar, premiant el valor dels oficials. Aquest fet
va ser copiat per altres corones, com l’austrohongaresa, rebent el nom de l’orde de
Maria Teresa; la polonesa, anomenada de Sant Estanislau (1765), o la russa, que
la va anomenar de Sant Jordi (1769).

Al segle XIX es crea una de les condecoracions més prestigioses, la Legió d’Honor,
que va suposar un nou concepte, ja que hi podien accedir tots els rangs, atès que
només importava l’acte del mèrit. A principis del segle XX, l’establiment del

https://player.vimeo.com/video/48626744
https://player.vimeo.com/video/48626744
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sistema comunista a Rússia va posar fi a totes les condecoracions precedents al
país, fet que va provocar nous dissenys i conceptes que van ser seguits per altres
països afins. L’Alemanya nazi va utilitzar dissenys i simbologia a mode de paper
propagandístic.

Avui en dia la majoria dels països tenen la seves condecoracions i ordes que
premien una gran diversitat d’actes en tots els àmbits, tant civils com militars. El
panorama de les condecoracions i ordes que podem trobar a nivell internacional
el podem classificar de la següent manera:

• Els ordes al mèrit, en les seves dues vessants:

– Civil: l’orde del mèrit civil, la medalla del mèrit turístic i la medalla
del treball.

– Militar: aquelles que s’atorguen en temps de guerra o en temps de pau.

• Els ordes dinàstics: és a dir, els vinculats a una casa reial i que no han estat
transferits a l’Estat. Els ordes més importants encara existents són l’orde
del Toisó d’Or i l’orde de la Garrotera. Aquests ordes tenen un fort ressò
dins de les normes protocol·làries.

– El Toisó d’Or: es tracta d’una peça en forma d’eslavó que va unida a
un xai; es posa amb una cinta de color vermell i penja d’un collaret
format amb baules. Està inspirat en la mitologia grega. Va ser creat el
1429 pel duc Felip de Borgonya. La finalitat de l’orde era propagar el
catolicisme. El toisó, a Espanya, forma part de la Corona, després del
matrimoni de Felip el Formós i la infanta Joana, la Boja. Avui pertany
a la Corona d’Espanya, sent el seu sobirà qui exerceix la presidència.
També tenen el toisó monarques i caps d’estat com el rei Gustau de
Suècia o la reina Isabel II del Regne Unit. La seva concessió és
vitalícia i no hereditària: un cop mort el titular, s’ha de restituir el
toisó a la cancelleria de l’orde.

– El Molt Noble Orde de la Garrotera (The Most Noble Order of the
Garter): va ser fundat pel rei Eduard III l’any 1348. L’orde està format
pel Gran Mestre Sobirà, sempre el rei o la reina sobirans del Regne
Unit.

Finalment, són condecoracions no oficials (no atorguen prerrogatives) totes aque-
lles que concedeix el sector privat: insígnies, medalles, collarets, recompenses
honorífiques...

1.3 Normes jurídiques, socials i ètiques del protocol institucional

En aquesta societat, en què les presses semblen sovint males companyes de viatge,
acomplir degudament les normes de protocol i cerimonial, en tant que normes
jurídiques, pot presentar algunes dificultats d’aplicació. A aquest fet se li suma el
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caràcter obsolet d’algunes normes, així com el caràcter no coercitiu o sancionador
de les mateixes.

Si entenem el protocol com una mena de reglament o una sèrie d’instruccions
(fixades per tradició o per conveni) per actuar correctament, llavors la noció de
protocol tindrà diversos usos segons el context; és a dir, podem entendre-la com:

• Un document o una norma que estableix els diferents procediments d’ac-
tuació. S’hi recullen conductes, accions i tècniques que es consideren
adequades en cadascuna de les situacions que s’hagin previst. Per exemple,
les forces de seguretat tenen un protocol d’actuació, els bombers en un cas
d’incendi, els metges en els hospitals, etc. Ser negligent en alguns d’aquests
casos condueix a una sanció punible.

• Els acords establerts entre diversos estats per poder modificar o crear un
conjunt de normes que els països signats hauran de respectar.

• Una eina que permet afrontar les crisis que pot tenir una empresa.

• Una eina que permet establir els criteris de comportament adequats en un
esdeveniment social de certa formalitat. Aquí anirà associat a l’etiqueta:
vestir-se d’una manera determinada, respectar la puntualitat, saludar correc-
tament les diferents autoritats...

D’altra banda, el protocol és un dels àmbits de fixació i expressió de la identitat
i imatge corporativa de les entitats, de la seva cultura i del seu sistema de valors.
Per tant, es pot formular segons la relació jurídica (o no) de les seves normes:

• Aquelles que tenen un caràcter jurídic stricto sensu, com ara un protocol
oficial o un ordre de precedències i rangs.

• Aquelles que no tenen un caràcter jurídic, com ara les modes i les regles
ètiques, per bé que la seva utilització al llarg del temps fan que esdevinguin
usos i costums i, per tant, els atorga un caràcter jurídic.

En tot cas, el protocol és una eina al servei de la societat i està integrat per una
sèrie de normes de caràcter formal que poden ser ètiques, socials o jurídiques, i
que s’encaminen a definir el marc d’un acte a través de:

• La presidència: aquell que ocupa el primer lloc en un acte solemne.

• Les precedències: el lloc que correspon a les autoritats o personalitats en
un acte.

• Els símbols: elements al·legòrics amb trets associats a una convenció
socialment acceptada.

• Les intervencions: exposicions orals dels representants.

• Els comportaments: conjunt de conductes, regles i normes que s’han de
conèixer i cumplir
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Aquests cinc elements ens serveixen per donar una imatge al més fidel possible del
que representen les autoritats i les personalitats que protagonitzen o assisteixen a
l’acte, així com del missatge que es pretén transmetre.

Un protocol funciona com una mena d’engranatge constituït per normes de tres
tipus (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. El protocol i els valors

• Quan parlem del caràcter ètic o moral d’un protocol fem referència a
aquelles normes que estan exigides per l’acompliment d’un deure moral
i que s’inspiren per la caritat o solidaritat cap als altres; per exemple,
l’obligació d’utilitzar bones maneres en determinats actes o esdeveniments.

• Quan parlem del caràcter social d’un protocol, o “d’etiqueta” (d’un pro-
tocol en sentit molt estricte), fem referència a les regles convencionals
variables en el temps i en el lloc. No són vinculants, i el seu incompliment
no suposa cap mena d’infracció jurídica; per exemple, l’obligació de vestir
jaqué de dia i esmòquing de nit. El seu incompliment pot conduir a “caure
en el ridícul” davant dels altres.

• Quan parlem de caràcter jurídic d’un protocol fem referència a aquelles
que estan dictades per la comunitat internacional, per l’Estat, per la comu-
nitat autònoma i per l’Administració local, i que esdevenen dret positiu o
dret consuetudinari; per exemple, la legislació que regula la precedència de
les autoritats. La norma jurídica és un mandat, i per tant és diferent d’un
suggeriment o un consell.

En resum, el protocol es nodreix d’aquests tres tipus de normes, però el seu ús
està determinat i condicionat pel tipus d’acte. Tenint en compte el volum de
normes que s’han promulgat fins al moment, les podem unificar segons l’acte que
garanteixen. Així, trobem normes sobre:

• La concessió, la rehabilitació i la transmissió de títols nobiliaris.

• Les recompenses honorífiques: ordes civils i militars, medalles.

• La regulació dels símbols de l’Estat: banderes, escuts i himnes.
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• La regulació de tractaments honorífics.

• Les precedències d’autoritats i institucions en els actes públics.

• La celebració d’actes que inclouen la rendició d’honors per part de les
Forces Armades.

1.3.1 Sentits del protocol: ampli i estricte

A banda dels seus trets generals, tot protocol pot ser entès de dues maneres:

• En sentit estricte: fa referència a l’ordenació per rang de les autoritats
públiques en un acte oficial. Per tant, esdevé la visualització d’un poder
polític establert en un Estat o en un organisme conforme al que estableixen
les normes de màxim rang que són les constitucions, en el cas dels estats, i
els tractats o cartes, en el cas dels organismes internacionals.

• En sentit ampli: és una tècnica que serveix per organitzar i desenvolupar
els actes de caràcter públic i posar-los al servei d’un conjunt d’elements,
com poden ser la imatge pública, la reputació, la responsabilitat social, la
visibilitat i les relacions amb els diferents entorns, entre d’altres.

Les normes de protocol regulades per llei són d’obligat compliment. Però quina
autoritat amb capacitat coactiva disposa dels recursos per imposar l’acompliment
d’aquestes normes? i de quina manera ho pot fer? Dins del marc institucional, les
normes que regulen el protocol són considerades de dret públic, perquè afecten
l’acció dels organismes o l’activitat institucional de l’Estat.

1.3.2 El cas espanyol

Si estudiem el cas d’Espanya, en primer lloc trobarem, com a exemple de
protocol, la Constitució del 1978, on es recullen els pilars fonamentals de l’Estat
democràtic, el cap de l’Estat i la divisió dels poders. Per desenvolupar aquests
principis es promulguen una sèrie de normes que tracten els elements agrupats
amb anterioritat.

Seguidament trobem el Reial decret (RD) 2099/1983, de 4 d’agost, pel qual
s’aprova l’Ordenament General de les Precedències a l’Estat, on s’estableix clara-
ment que l’abast d’aquest reglament es limita exclusivament als actes estrictament
oficials. Aquest reglament va ser creat per la presidència del Govern, i és de caràc-
ter estatal, independent i jurídic, segons l’article 97 de la Constitució espanyola,
i sota l’empara de l’article 24 de la Llei de règim jurídic de l’Administració de
l’Estat. Marca els següents ordres de precedència:
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• Atorga una valença més gran a les investidures electives i de representació
que a les definides per designació.

• Ofereix un major reconeixement a les institucions del món de la cultura.

• Crea la Jefatura de Protocolo del Estado, encarregada d’aplicar les normes
del RD.

• Divideix els actes oficials en generals i especials.

• La presidència serà ocupada per l’autoritat que organitza l’acte.

• Dona major prelació a l’autoritat de la pròpia residència.

• Legalitza els usos i els costums.

• Estableix tres rangs d’ordenació: individual o personal, departamental i
col·legiat.

• No reconeix la precedència a l’autoritat que es representa (en cas que es faci
una substitució).

• Estableix l’ordenament, tant en actes celebrats a Madrid com en les diferents
comunitats autònomes.

• Ordena els presidents de les autonomies segons l’antiguitat de la publicació
oficial del corresponent Estatut d’Autonomia, i en el seu cas per l’antiguitat
dels presidents.

• Acompanyar a Ses Majestats en actes oficials.

Més tard, el Reial decret 1204/1984, de 23 de maig, va aprovar les Reials
Ordenances de l’Armada. Ha estat modificat amb el Reial decret 684/2010, de
20 de maig, que regula, entre altres aspectes, els honors militars que rebran
les autoritats de l’Estat: qui, com i en quines circumstàncies. El Reial decret
494/1984, de 22 de febrer, va aprovar les Reials Ordenances de l’Exèrcit de l’Aire.

Quant als símbols, també tenim una normativa que explica com i quan s’han
d’utilitzar:

• Les banderes. La llei 39/1981, de 28 d’octubre, tracta sobre l’ús de la
bandera espanyola, així com d’altres banderes i ensenyes.

• L’himne nacional. Està regulat pel Reial decret 1560/1997, de 10 d’octubre.

• L’escut. Respecte a l’ús de l’escut només hi ha la Llei 33/1981, de 5
d’octubre, que simplement descriu l’escut espanyol i no el seu tractament.

El Reial decret 1368/1987 que fa referència al règim de títols, tractaments i honors
de la família reial i dels regents. La seva importància esdevé en l’organització dels
actes: tenim el Codi del bon govern ordre APU/516/2005, de 3 de març, que entre
altres coses suprimeix els tractaments a tots els membres del Govern i dels alts
càrrecs de l’Administració general de l’Estat, igualant-los a tots amb un senzill
Senyor don o Senyora doña.
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També s’hi han d’afegir les normes de les diferents entitats públiques territorials
a nivell de comunitats autònomes i entitats locals (diputacions i ajuntaments),
que seran només d’aplicació en els seus respectius territoris. Les comunitats
autònomes poden dictar normes ordenant les seves pròpies autoritats i òrgans en
actes organitzats per elles i als quals no hi assisteixi cap representant de l’Estat,
ja que llavors són les normes estatals, per qüestió de rang, les que s’han d’aplicar.
De cap de les maneres el contingut dels reglaments aprovats en les comunitats
autònomes i en les entitats locals poden contradir la legislació estatal.

Després tenim un conjunt d’institucions com les universitats i les reials acadè-
mies, entre d’altres, però és evident que les normes que les regulen són d’ús intern
i d’aplicació exclusiva en el seu àmbit de competència.

La manera com ha canviat la societat en aquests darrers vint anys, en què una
notícia, un acte o un esdeveniment poden ser coneguts en poques hores arreu,
ha provocat que les formes protocol·làries augmentin la seva visibilitat i, per
tant, s’adaptin o intentin adaptar-se al ritme que les xarxes socials requereixen.
Enfront de les normes jurídiques encotillades i en certs casos obsoletes, les normes
ètiques i socials procuren adaptar-se als mitjans socials, donant referències del
que la societat creu que pot o no estar bé. Així, tenim que l’ètica social s’ha
alimentat del protocol per poder donar normes morals que entenguin tant què és
el comportament correcte com que no han d’anar lligades necessàriament a una
creença religiosa, sinó a un sentiment entès de manera general per a l’ésser humà
i a la dignitat que li correspon.

1.4 Els actes institucionals protocol·laris; tipus i objectius

Inicialment, totes les institucions o organitzacions internacionals tenen un departa-
ment de protocol amb un cap de protocol. Aquest no té per què ser condescendent
i afalagador, però això no vol dir que no hagi de tenir simpatia, bona educació
i autoritat professional, ja que són justament aquestes dots les que li permetran
treballar de manera seriosa i professional en aquestes organitzacions.

Una de les característiques bàsiques del cap de protocol és que ha de ser eficaç, ja
que és l’encarregat d’establir unes directrius i un ordre en el terreny protocol·lari.
No pot establir un ordenament apriorístic, perquè les circumstàncies posteriors
poden obligar a canviar-lo. Per aquest motiu, l’art del protocol depèn en gran
mesura de la bona planificació i l’organització de qui el dirigeix. Un bon cap de
protocol ha de tenir, entre d’altres, les següents característiques:

• Tolerant, flexible i amable.

• Facilitador de solucions que acontentin tothom.

• Amb un ampli bagatge cultural.

• Ser una persona preparada, instruïda i amb coneixement de les tradicions.
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• Estar al dia, en un procés de millora constant.

• Ha d’identificar i identificar-se fàcilment amb els grups o les persones amb
les quals treballarà.

• Capacitat de reconduir les situacions, evitant en tot cas que aquestes es
deteriorin.

1.4.1 Inauguracions

Les inauguracions són, molt possiblement, els actes més comuns que es poden
donar en l’àmbit de les empreses privades i de les institucions i els organismes
públics. Tenen un marcat caràcter propagandístic i/o publicitari, i permeten la
interrelació i la informació entre els participants i la societat en general.

La cerimònia d’inauguració consisteix normalment en un acte simbòlic: una talla-
da de cinta, una avarada de vaixell, el descobriment d’una placa commemorativa o
la posada de la primera pedra. Durant l’acte és habitual que les autoritats presents
pronunciïn un discurs, que s’anomena discurs inaugural.

En les inauguracions és convenient fer un programa de l’acte on es detallaran
els moviments que aquest requereix. Hem de pensar que la majoria de les
inauguracions segueixen un esquema organitzatiu molt similar, de manera que
un cop en coneixem les passes és un dels actes més fàcils de portar a terme.
Aquestes són les normes que haurem de tenir en compte a l’hora de preparar una
inauguració:

• Tot acte inaugural ha de tenir un presentador, que farà la salutació inicial, la
presentació de l’acte i dels oradors i el tancament o cloenda.

• L’acte se celebrarà dempeus, hi haurà un faristol per poder parlar i caldrà
disposar de so per poder parlar si el lloc és obert o hi ha molt de soroll.

• Respecte a les intervencions, l’amfitrió serà el primer que pronunciarà el seu
discurs, i el convidat d’honor, en cas que n’hi hagi, serà el darrer a fer-ho.

• Les intervencions seguiran l’ordre protocol·lari establert de menor a major
rang.

• Si per raons d’estructura de l’acte es preveu que sigui l’amfitrió qui tanqui
les intervencions, aquest haurà de donar la benvinguda (de manera breu) i
cedirà la paraula al primer intervinent perquè pronunciï el seu discurs en
primer lloc.

• Caldrà preveure la ubicació dels amfitrions de l’acte i també la dels assis-
tents, així com dels elements que configuren l’escenari.

La seqüència de les accions a realitzar, un cop l’acte està a punt d’iniciar-se, és
la següent:
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1. Recepció dels convidats en general.

2. Recepció de les autoritats que assisteixin a l’acte.

3. Recepció de l’autoritat que presideix o del convidat d’honor.

4. Salutació a la corporació o al grup amfitrió.

5. En alguns casos, tall de cinta (cada cop menys utilitzat).

6. Descobriment de la placa commemorativa.

7. Recorregut per les noves instal·lacions o el nou servei.

8. Acte institucional amb discursos per part de l’amfitrió i l’autoritat que
presideix.

9. Firma en el llibre d’honor, si s’escau.

10. Aperitiu, amb productes propis del país amfitrió.

11. Dinar o sopar.

12. Comiat de les autoritats i dels convidats, i si s’escau lliurament d’obsequis.

Finalment, en aquests actes cerimonials hi podem trobar tres grups d’elements:

• Espacials i temporals, que atorguen unes condiciones estètiques l’acte;
podem distingir entre:

– Els materials: escenografia, mobiliari, decoració, símbols...

– Els immaterials: música, olors, il·luminació, efectes especials...

• Personals, com ara l’etiqueta o els signes d’identitat, que individualitzen
i al temps socialitzen els participants en l’acte; per exemple: perfum,
decoracions, indumentària, gestualitat...

• Normatius, és a dir, les regles d’ordenació espai i temps que regeixen els
diferents àmbits on tenen lloc les cerimònies, són especialment importants
per desenvolupar correctament les normes de protocol en la vida pública
oficial.

1.4.2 Actes públics i esdeveniments especials

L’assistència d’autoritats o mandataris a un acte, en tant que exerceixen la seva
funció pública, fa que l’acte esdevingui públic i necessiti de les formalitats
protocol·làries, així com de la gestió dels públics, és a dir, dels assistents, que
poden ser:

• Públic intern: diferents administracions i ciutadans, individuals o
col·lectius.
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• Públic extern: altres estats i organismes internacionals.

Per poder fer un acte institucional es requereixen certes formalitats, tant en la seva
organització com en el seu desenvolupament, per dotar-lo de la solemnitat que
requereix. Caldrà, doncs, distingir entre:

• Actes institucionals, que poden ser:

– Solemnes: quan se celebren periòdicament, d’acord amb un conjunt
de normes establertes, en un context de gran formalitat i amb una
rigorosa planificació. Aquests actes poden ser: aniversaris instituci-
onals, inauguracions d’obres de caire institucional i reconeixements i
homenatges.

– Interinstitucionals: quan s’involucren dos o més organismes o insti-
tucions amb la finalitat de crear, mantenir i refermar els vincles. Per
exemple: una firma d’un conveni o acord, un lliurament de donacions
o visites protocol·làries, etc.

• Actes protocol·laris. Són aquells actes institucionals on hi haurà au-
toritats nacionals o estrangers. Normalment tenen relació amb temes
commemoratius celebrats per organismes estatals, com ara ambaixades,
consolats, organitzacions no governamentals (ONG) i/o empreses privades
(llavors s’anomenen actes mixtes). Aquests actes s’han d’ajustar a les lleis
establertes dels governs nacionals (o altres ens administratius, comunitats
autònomes, regions, ajuntaments, etc.), i normalment s’organitzen amb
l’ajut dels departaments protocol·laris que tenen les diferents autoritats
oficials que hi assisteixen.

Els esdeveniments

Un acte no és el mateix que un esdeveniment, el primer té un caire més
oficial i el segon és de caràcter social.

Els esdeveniments són tots aquelles fets socials (familiars, culturals, esportius,
d’oci...) que també requereixen d’un protocol a seguir. En destaquen els següents:

• El protocol notarial. Va referit a les eines que un notari públic utilitza per
consignar els contractes que es desenvolupen davant d’ell i entre les parts.
Poden ser actes estrictament privats o amb públic; per exemple, la presència
d’un notari per donar fe pública que els premis que es lliuren en un concurs
són els que es diuen que són. El funcionament d’aquest tipus de protocol
està totalment regulat per llei

• El protocol acadèmic. Va referit a un conjunt d’esdeveniments (cursos,
seminaris, congressos, etc.) que poden portar a terme les universitats
tant públiques com privades o altres centres educatius on poden intervenir
autoritats i persones importants, a més a més de les persones que configuren
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Esdeveniments oficials

Quan ens referim a
esdeveniments organitzats des de
l’Administració, la direcció i els

poders de l’Estat parlem
d’inauguracions, cerimònies de
la reialesa, preses de possessió,

constitució de corporacions,
celebració de consells de

govern...

l’organigrama de la mateixa institució. Aquests esdeveniments van orientats
més cap a la descripció del contingut de la discussió i les conclusions que
cap al desenvolupament del mateix esdeveniment. De manera que un bon
protocol acadèmic és aquell que:

– Mostra una capacitat de síntesi en els actes que es van produint que
permet lligar tots els temes que tractarà la institució.

– Està ple de simbologies; així, per exemple, cada facultat té un color
que la defineix i els representants institucionals de la Universitat tenen
unes indumentàries que defineixen la seva jerarquia; per preparar-los
degudament, les universitats solen comptar amb un cap de protocol.

• El protocol estructural. És el que s’encarrega de crear les estructures
necessàries perquè un acte es desenvolupi correctament quan per a l’acte en
si encara no hi ha un protocol dissenyat. Hi ha qui entén aquest protocol com
la part més material, ja que es tracta de crear l’organització dels elements
necessaris perquè l’esdeveniment es desenvolupi segons el que es preveu i
de la forma més correcta possible.

• El protocol de gestió. Fa una funció complementària i com a eina de suport.
Controla i condueix totes les accions que s’han de dur a terme. Són accions
de suport logístic que han de seguir unes pautes concretes per obtenir que
l’esdeveniment funcioni tal com ho ha de fer. Per exemple, on col·locar els
participants, l’enviament de les invitacions, els discursos, etc.

• El protocol d’atenció o assessorament personal. Consisteix en el desen-
volupament d’activitats, accions i gestions amb la fita de donar una atenció
total a la persona que tenim al nostre càrrec. Per exemple, la programació de
visites d’interès, l’assignació de personal de suport, l’assignació de personal
de seguretat...

Actes oficials i privats

En la aplicació del cerimonial i del protocol en els actes i els esdeveniments,
apareix una altra classificació en què diferenciem principalment dos àmbits de
titularitat: la titularitat de l’Estat (govern) i la de les administracions públiques
(ministeris com Educació, Salut, Serveis Públics...) en els actes oficials i els actes
privats (vegeu lafigura 1.4).

Figura 1.4. Classificació dels actes
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• Actes oficials: són aquells organitzats per l’Estat i per les entitats paraes-
tatals (Unió Europea, Nacions Unides, Organització d’Estats Americans,
MERCOSUR, etc.). Per la seva titularitat oficial s’hi afegeixen circums-
tàncies com el caràcter públic amb què s’organitza i la seva fiscalització,
els principis de publicitat, la lliure concurrència i la transparència, que
obliguen els poders públics a organitzar els seus esdeveniments segons el
bé comú i els interessos generals de la comunitat, i no els dels particulars
d’un grup concret. Els ciutadans paguen els seus impostos i voten els seus
representants, fet que dóna dret a exigir que els esdeveniments organitzats
per ells amb càrrec als pressupostos i recursos públics responguin als
interessos del poble.

• Actes privats: la major part d’actes que s’organitzen dins i fora de les
fronteres són actes privats o bé de caràcter familiar o caràcter corporatiu.
I aquests poden ser familiars, com ara batejos, casaments o aniversaris, o
corporatius, com ara la inauguració d’una subseu d’una empresa.

Quan en un esdeveniment organitzat per una empresa (on hi hagi autoritats de l’Es-
tat com el cap d’Estat, el cap de govern, ministres, consellers regionals, alcaldes
o altres alts càrrecs) s’han d’aplicar l’ordenació i les precedències determinades
pel protocol institucional (si és que existeix) i les personalitats de la corporació,
segons les normes de la companyia.

1.4.3 Visites institucionals

A diferència dels actes institucionals i els esdeveniments, les visites institucionals
són aquelles realitzades per autoritats distingides i personalitats amb motiu d’una
invitació prèvia per assistir a algun acte promogut per una institució.

Exemples de visites institucionals

Que el president del Consell de la UE assisteixi a un acte universitari on hi participin
diverses universitats membres de la UE, o que un president de Govern assisteixi a la
investidura de doctors honoris causa.

A aquest tipus de visites cal dedicar-hi temps i cura. S’inicia amb la invitació
prèvia, que l’autoritat o la personalitat ha de rebre amb 20 dies mínim d’antelació
si es tracta d’un acte institucionalitzat, o mesos si és un acte nou amb motiu de,
per exemple, inauguracions o actes cerimonials, entre d’altres. A més a més,
hi ha d’haver un programa de visites que s’ha de fer arribar uns dies abans
(recomanable, una setmana) a l’autoritat o personalitat convidada perquè sàpiga
com es desenvoluparà la visita.

La visita institucional més coneguda és la visita d’Estat. Aquestes inclouen
allotjament, manutenció, transport i seguretat en tot el territori pel qual es mouran
els convidats. Els passos a seguir són:

1. Arribada a l’aeroport del cap d’Estat convidat, a la zona dedicada a les
autoritats normalment coneguda com a zona o pavelló d’Estat.
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2. L’ambaixador puja a l’avió per convidar les autoritats a baixar.

3. Al final de les escales de l’avió hi haurà: ministre d’Assumptes exteriors, cap
d’Estat del país amfitrió, ambaixador i autoritats militars pertinents, director
de l’aeroport i un assistent personal que acompanyarà el convidat durant la
seva estada al país.

4. Salutacions. Es poden escoltar els himnes en un pòdium (primer el del país
convidat i després el del país amfitrió) i revista de les tropes.

5. Trasllat de les autoritats a la residència assignada i després trasllat als
diferents palaus on tindran recepcions oficials, ja previstes en l’agenda del
viatge.

6. Comiat. A la porta principal del palau del cap d’Estat s’acomiada el cap
d’Estat convidat i es torna a passar revista de les tropes o la companyia
d’honors. El cap d’Estat amfitrió acompanyarà el convidat fins al cotxe
oficial que el portarà cap a l’aeroport.

1.4.4 El protocol oficial i la societat civil

En ple segle XXI, la societat civil (el conjunt de ciutadans d’una població, ciutat
o país) està en boca de tothom. La seva presència és cada cop més potent i forta,
ja que porta a terme una ingent activitat pública. Però no sempre aquesta societat
està adequadament representada i present en els actes públics oficials.

En el marc d’un Estat, la societat civil és un nova concepció, pròpia del segle XX,
i per tant les normes jurídiques no han de regular-la. Aquest fet fa necessari trobar
fórmules funcionals i pràctiques que permetin establir el millor marc relacional
entre el protocol oficial i la societat civil.

Dins de la societat civil hi ha tota una sèrie d’institucions i organismes que la
representen i que no tenen la consideració d’oficials, però evidentment formen
part de la vida diària d’una població. Per tant, avui en dia té una gran importància
perquè agrupa als individus asummit el rol de ciutadans desenvolupant certes
accions per influir en l’àmbit públic. La societat civil és bàsica per a un
bon desenvolupament social en l’Estat on existeixen aquest organismes, així
com dotar-los dels espais públics que representen. Entre les institucions més
representatives hi trobem les següents (ordenades per ordre alfabètic):

• Associacions culturals. Són organitzacions de persones amb una finalitat o
objectiu comú, que és la cultura i tot el que se’n desprèn.

• Associacions veïnals o de participació veïnal. Veïns que conviuen en
una comunitat (bloc d’edificis o àrea geogràfica) i que es mouen per uns
interessos comuns.

• Cambres agràries. Regulades per normatives en les diferents comunitats
autònomes, regions o províncies, segons els països.
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• Cambres oficials de comerç, on es dóna un paper més important a l’empresa,
en particular a les petites i mitjanes empreses.

• Cambres oficials de la propietat urbana. Són associacions sense ànim de
lucre amb la finalitat de defendre els interessos econòmics i corporatius dels
propietaris de les finques urbanes.

• Col·legis professionals. És una corporació de dret públic integrada per les
persones que exerceixen les anomenades professions liberals, i que solen
estar emparades pel seu Estat.

• Clubs esportius. Atesa la diversitat de fórmules associatives, només cal
tenir present que són associacions privades, creades per la voluntat de
diverses persones que tenen per objecte tant la promoció o la pràctica
d’una o diverses modalitats esportives com la participació d’activitats i
competicions esportives.

• Entitats bancàries públiques. És una empresa sota el control estatal.

• Federacions i societats esportives. Són organitzacions que tenen com a
funció principal la regulació i organització d’un esport. Tenen la capacitat
de dictar accions disciplinàries o canviar regles per adaptar-les a les noves
situacions que es produeixen en el desenvolupament de l’esport.

• Organitzacions no governamentals. (ONG). Són institucions sense ànim de
lucre que no depenen del Govern i que realitzen activitats d’interès social.

• Partits polítics i sindicats

A l’hora de reconèixer la representació i la preferència en la societat civil, els
elements que garanteixen el protocol són:

• L’antiguitat i l’edat. És tradicional en el protocol concedir una posició
millor a la institució que té més anys de vida enfront d’aquelles que són
més joves.

• El caràcter electiu o de sufragi (es pondera més la persona escollida que la
persona designada).

• L’estat civil. Es considera que té preferència la dona casada sobre la soltera
i els pares sobre els fills. En el cas de les parelles monoparentals, parelles
de fet, parelles del mateix sexe..., el protocol s’haurà d’adaptar.

• Tan en el món acadèmic com en els col·legis professionals també es fa ús de
les precedències (per exemple, pel que fa a un rector, un degà, un doctor...).

• Les ONG i les entitats de caràcter altruista i humanitari, amb la seva defensa
dels drets humans i el servei públic.

• Les fundacions tenen com objectiu els interessos socials que ajuden i
contribueixen al desenvolupament de la societat.

• Els prohoms. Són personalitats que destaquen per la seva aportació en els
àmbits del pensament, les lletres, les arts, les ciències i similars.
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• Convidats d’honor o especials. Amb independència del seu rang, els
convidats d’honor s’han de situar de forma destacada prop de la presidència.

• Els patrocinadors. Les persones que amb les seves aportacions econòmiques
fan possible un acte o esdeveniment. Encara que no siguin els amfitrions,
se’ls ha de reconèixer un lloc a la zona presidencial o un lloc especial.

1.5 Els actes institucionals protocol·laris; normes i aplicació

Les normes a aplicar en els actes institucionals són una sèrie de regles a seguir
perquè l’acte resulti el més ordenat possible. Distingir els conceptes d’amfitrió,
presidències i precedències ens ajudarà a entendre els rols dels seus protagonistes.

L’amfitrió d’un acte és la persona o entitat que el convoca, organitza i finança;
per tant, ha d’assumir els beneficis en visibilitat, notorietat, relacions públiques,
imatge i reputació que l’esdeveniment genera. La ubicació del convidat d’honor
és a la dreta de l’amfitrió.

La presidència d’un acte consisteix a ocupar el lloc més destacat i de més
visibilitat, atorgant un plus de notorietat, popularitat i prestigi a aquelles persones
que l’exerceixen. Pot situar-se al mig d’una sèrie de persones que estan ubicades
davant dels assistents o espectadors de l’acte. Per exemple, si Ses Majestats
els Reis presideixen al Palau Reial un sopar en honor d’un president d’un país
estranger i la seva esposa, s’ubiquen cadascun a la dreta de l’amfitrió de sexe
contrari.

Per la seva banda, la precedència és qui va al davant, de manera que en una llista
de convidats s’estableix un ordre numèric pel qual uns en precedeixen uns altres.
Dit d’una altra manera, les precedències són el lloc que li correspon a una persona
d’acord el rang que ocupa. Variarà segons el tipùs d’acte:

• Actes oficials: s’aplicarà la normativa oficial (estatal, autonòmica o local).

• Actes privats: s’utilitzaran els costums familiars o les regles internes
corporatives.

També caldrà tenir en compte l’etiqueta (és a dir, la manera correcta d’anar vestit
depenent del tipus d’acte; per exemple, no és el mateix un acte empresarial que
un que requereixi vestit de gala); la col·locació dels convidats (la manera de
situar els comensals perquè les taules quedin el més equilibrades possibles; aquí
la presidència va en relació a la persona que fa d’amfitriona de l’acte i/o a vegades
potser el convidat d’honor, a qui l’amfitrió cedeix el lloc principal) i les normes
de col·locació dels banquets (que comporten una organització complexa i implica
necessàriament conèixer les normes perquè tots els convidats estiguin en el lloc
protocol·lari corresponent).



Protocol empresarial 37 Aplicacions del protocol institucional

1.5.1 La qüestió de les precedències

La precedència és el lloc que li correspon a una persona per raó de les seves
característiques quan assisteix a un acte públic. La presidència màxima l’ocupa
qui presideix el càrrec. L’ordre general de precedències està regulat pel Reial
decret núm. 2099, de 4 d’agost de 1983, que recull tots els aspectes bàsics sobre
l’organització dels actes públics oficials.

D’acord amb el tipus d’acte, el moment en què se celebra i el lloc on es
desenvolupa, tenim una sèrie de criteris que ens poden ajudar a l’hora de portar-lo
a terme. Els criteris d’actuació són aquests:

• Criteris jurídics: la col·locació es porta a terme segons el rang de les
personalitats, el qual és establert per norma, considerant de major a menor.

• Criteris polítics: en funció del tipus d’acte, la col·locació està relacionada
amb la convivència i els compromisos. Divideix els actes oficials en
generals (ordenats per Reial decret per a commemoracions o esdeveniments
nacionals, autonòmics, provincials, locals o relacionats amb la Corona,
el Govern i l’Administració de l’Estat) i els especials (els organitzats per
institucions segons siguin criteris de funció, serveis o activitats).

• Criteris de qualitat: corresponen a les persones segons el paper de cada
assistent; per exemple, l’amfitrió té el lloc central, però per cortesia el pot
cedir a un convidat rellevant i ell ubicar-se a la dreta.

Per ser al màxim de precís possible caldrà tenir en compte les normes per
determinar la precedències; són aquestes:

• Prevalen els càrrecs electes davant els designats.

• Preval el càrrec davant la categoria personal.

• Si existeixen dubtes sobre la precedència d’una personalitat, és millor
equivocar-se per excés que per defecte.

• Si l’autoritat assisteix a un acte per delegació no ocupa el lloc del representat,
sinó el que correspon a la seva categoria, tret que representi un cap d’Estat
o a un president del Govern.

• Entre mateixes categories preval l’autoritat del lloc on se celebra l’acte.

• Es diferencien dos tipus de precedències: una per als actes de caràcter
general en la capital de l’Estat i l’altra per als actes en el territori.

• Legalitza els usos i els costums.

• No s’inclouen les precedències religioses, tret que l’Estat es declari confes-
sional.
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Etiqueta és un dels termes
que, juntament amb

protocol, cerimonial i
cerimònia, al·ludeixen a una

mateixa realitat, i per tant
poden portar a confusió.

Per a les precedències d’actes públics s’estableixen tres criteris:

• Rang individual, Varia segons la personalitat: títols de càrrecs públics i
altres autoritats. L’ordenació anirà en funció del lloc on se celebri l’acte.

• Rang ministerial: ordena els ministeris segons la data de la seva constitució.

• Rang col·legiat: l’ordre es fa segons la relació entre institucions i corpora-
cions, en actes amb caràcter col·lectiu.

1.5.2 L’etiqueta

Entenem per etiqueta el cerimonial d’estils, usos i costums que s’han de guardar
en l’àmbit de les cases reials. Tanmateix, l’evolució del terme ens permet parlar
d’etiqueta, amb la mateixa propietat, en la República Francesa, el principat
de Liechtenstein, Cuba o l’Imperi japonès, així com en tots els actes públic
solemnes.

Per tant, l’etiqueta es refereix a una manera de relacionar-se en el món general,
especialment quan no hi ha familiaritat i cal cuidar especialment les formes perquè
no hi ha confiança entre els interlocutors.

L’etiqueta presenta un conjunt de característiques:

• És un aspecte concret del cerimonial i una manera formal de la cerimònia.

• Tracta de tots els elements personals que conformen la identitat individual
en determinats actes o cerimònies (vestit, pentinat, ornamentació, gestuali-
tat, posicionament...).

• Té un important valor socialitzador, ja que mesura i unifica l’aparença i els
comportaments dels participants en una cerimònia i la dota de la identitat
que es vol transmetre.

• Apareix com una manifestació de respecte cap a l’amfitrió i els altres
assistents que homogeneïtza la seva presència pública.

• Es dóna en totes les cultures, temps i circumstàncies històriques, sota formes
diferents.

• No existeix un model únic d’etiqueta, cada convocatòria defineix la més
adient.

Existeixen tres tipus d’etiqueta: l’etiqueta militar, l’etiqueta empresarial i l’eti-
queta civil o social (la que analitzem).

L’etiqueta social és la part clau de la urbanitat i de les bones maneres. Fa
referència al cerimonial dels usos, estils i costums en reunions de caràcter
important, de gran seriositat i de classe.
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La indumentària en l’etiqueta

El vestit d’etiqueta és el vestuari indicat per a actes socials i cerimònies formals
d’alt nivell, i la seva utilització queda establerta per les normes de protocol
detallades a la targeta d’invitació. Destaquen les peces següents:

• En l’etiqueta masculina:

– El frac: és la vestimenta reservada per a la gran gala, el vestit de màxi-
ma etiqueta. Principalment està reservat per a la nit i excepcionalment
per al dia. S’utilitza per a actes diplomàtics i acadèmics i sopars de
gala amb la presència de Ses Majestats els Reis. El frac admet lluir
medalles i condecoracions. Si es porta banda, el més normal és portar-
la sobre l’armilla.

– El jaqué: és un vestit d’etiqueta negre o gris utilitzat per a les
cerimònies o els esdeveniments diürns fins a les set de la tarda. És
una vestimenta molt utilitzada en els casaments. El seu origen data
del segle XIX, i era una vestimenta de la cort britànica per muntar a
cavall.

– L’esmoquin: és el vestit d’etiqueta per a celebracions nocturnes,
sopars, balls, espectacles o festes. El seu origen data del segle XIX, i
va ser el vestit que utilitzaven els cavallers anglesos per fumar, d’aquí
li ve el nom.

• En l’etiqueta femenina s’aconsellen vestits clàssics de roba i textures
exclusives, en color negre amb brocats, pedreria i de tall llarg. El protocol
permet esquena descoberta, escots i colors variats. Si s’assisteix a una
cerimònia religiosa es cobreixen les espatlles amb un xal.

Avui en dia existeix un ampli debat sobre aquesta qüestió, perquè cada cop
s’admet més, protocol·làriament parlant, la informalitat en el vestit en alguns
esdeveniments concrets. Les noves tendències en l’etiqueta del vestir per al segle
XXI és anar més informal. La tendència del futur és que conviuran en perfecta
harmonia i naturalitat els dos estils, formal i informal.

1.5.3 Normes per a la col·locació de convidats

La col·locació és una tasca que comença quan rebem les confirmacions dels
convidats a l’esdeveniment. El lloc que els correspondrà està relacionat amb la
seva raó social, càrrec, sexe, edat, nacionalitat o alguna altra distinció que es
consideri pertinent. Caldrà tenir en compte, doncs, tant les presidències com les
precedències.

Trobareu més informació
sobre les presidències i
les precedències en
aquest mateix apartat.
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Sistema de presidència als actes

La presidència indica en quin lloc del saló s’ha de centrar l’atenció del públic
i, dins d’aquesta presidència, qui ocupa el lloc principal i qui els acompanya
compartint el protagonisme. Poden organitzar-se de cara al públic convidat, que
s’anomena a una cara, o sense públic convidat, és a dir, a dues cares. Les
organitzacions a una cara poden ser de tres tipus; d’alternança, correlativa o
mixta:

• Presidència a una cara i alternança (vegeu la figura 1.5): s’organitza quan
en una taula s’han de col·locar les persones de cara al públic de la sala,
tant si es tracta d’un acte en el qual estan asseguts com dempeus. Han
de situar-se sobre una tarima o elevació que permeti una bona visibilitat
per al públic, i sol ocupar la part més noble d’un saló, recolzada per algun
element institucional (domassos, tapissos, fons d’escenari...) i marcada per
elements auxiliars del cerimonial, com ara banderes, insígnies, un faristol,
una pantalla de projecció, decoració floral, catifes... Els components de
la presidència s’alternen a dreta i esquerra de la persona o persones que
presideixen, i s’utilitzen quan l’estrada “punt d’honor” ocupa el fons del saló
i els convidats la perceben frontalment. Al mateix temps, les presidències
poden ser de dos tipus:

– Úniques: les exerceix una persona, que ocupa el centre entre un
nombre senar d’integrants de la presidència.

– Compartides: les exerceixen dues persones, que ocupen el centre
entre un nombre parell d’integrants de la presidència. Però d’aquesta
presidència doble, el de la dreta és la primera i la de la seva esquerra,
la segona.

Figura 1.5. Presidència única i presidència compartida

Exemples de presidència compartida

Una presidència compartida podria ser, per exemple:

• Una presidència composta per reis o caps d’Estat (sempre serà compartida).

• Quan el president del Govern espanyol rep un president estranger i comparteixen presidència.

• Quan un amfitrió rep un convidat que ocupa un lloc superior al seu ordre de precedència però
no vol cedir el seu lloc (rector universitat que rep el president de la comunitat autònoma).

• Presidències amb ordenació correlativa o lineal (vegeu la figura 1.6): en
aquest cas, els components de la presidència es col·loquen l’un darrere de
l’altre, de manera que el número u queda més a prop del punt d’honor del
saló, i l’últim més lluny. S’utilitza aquest tipus de col·locació quan s’ubica
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l’estrada en un lateral del saló, no al frontal, i especialment en les files de
salutació.

Figura 1.6. Presidència lineal

• Presidències amb ordenació mixta (vegeu la figura 1.7): podem barrejar
els dos tipus de presidència, alternativa i correlativa o lineal, si disposem
d’un saló ampli, ja que aquest sistema ens permet respectar els diferents
ordres de precedències. La presidència mixta normalment situa al frontal
del saló els amfitrions de l’esdeveniment, o els amfitrions i els seus
principals convidats en ordenació alternativa, mentre que en el lateral o
en tots dos es poden col·locar públics interns, premiats o corporacions
convidades. Aquesta presidència permet ordenar les precedències de tres
maneres diferents cadascuna.

Figura 1.7. Presidència mixta: lineal i alternança

Exemple de presidència amb ordenació mixta

Una presidència amb ordenació mixta la podem veure en el lliurament dels premis
Princesa d’Astúries, on trobem la presidència frontal alternativa amb Ses Majestats els
Reis d’Espanya, el president del Principat i la Fundació, a les quals s’hi afegeixen dues
presidències lineals laterals: a la dreta els premiats i a l’esquerra les autoritats.

Sistema de presidència als banquets

La presidència a dues cares s’organitza sempre a l’entorn d’una taula, i els
membres d’aquestes estan situats els uns davants dels altres. S’ha d’anar amb
compte a l’hora d’aplicar les normes amb la simetria i bidireccionalitat necessàries
per al seu equilibri. Aquesta presidència es fa servir especialment en banquets i
en taules de treball i negociació. Hi ha de dos tipus:

• Sistema francès (figura 1.8): el més utilitzat internacionalment, consisteix
a col·locar l’amfitrió o persona de més rang en el lloc central d’un dels
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cantons amples de la taula (davant la porta). Si es tracta de dos amfitrions,
seuran un davant de l’altre al mig de la taula, en una doble presidència.
Intentarem que el nombre de convidats sigui senar a cada costat de la taula.
Aquest sistema deixa perfectament definides les jerarquies, concentrant-se
la conversa en el centre de la taula amb les categories superiors, mentre que
en els extrems de la taula es col·loquen les jerarquies inferiors.

Figura 1.8. Presidència segons el sistema francès

• Sistema anglosaxó (figura 1.9): la presidència se situa a la capçalera de la
taula (davant la porta). Si tenim una doble presidència ocuparan els extrems
oposats de la taula. En el centre dels cantons llargs de la taula seuen els
convidats de menys categoria. Amb aquest sistema aconseguim que les
converses quedin més repartides, ja que hi ha dos centres en cada extrem
de la taula. És un sistema que té avantatges i inconvenients; el principal és
que a causa de la distància la conversa es divideix en dues parts, i a més el
convidat d’honor es troba molt allunyat de l’amfitrió.

Figura 1.9. Presidència segons el sistema anglosaxó
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Alhora, tant en el sistema francès com a l’anglosaxó, pot haver-hi un d’aquests dos
sistemes d’organització de convidats:

• Sistema del rellotge, que consisteix a col·locar els convidats en el sentit
en què es mouen les agulles del rellotge. A partir de la presidència es van
situant els convidats, alternant el primer a la dreta de la primera presidència
i el segon a l’esquerra; el tercer a la dreta del segona presidència i així
successivament.

• Sistema cartesià, en forma de “X”. Es tracta d’un sistema molt aconsellable
quan les persones són del mateix sexe. En aquest sistema s’alternen els
comensals un a un per presidència, distribuint-se de la següent manera:
primer el comensal a la dreta de la primera presidència, segon comensal a
la dreta de la segona presidència, tercer comensal a l’esquerra de la primera
presidència i quart comensal a l’esquerra de la segona presidència, i així
successivament.

Un cop ja tenim la presidència al seu lloc, el següent pas consisteix a ubicar
correctament els convidats seguint l’ordre protocol·lari corresponent, segons
l’ordre general de precedències i aplicant les normes de col·locació dels comensals.
Haurem de considerar les següents normes de col·locació dels comensals:

1. La presidència normalment l’ocupa l’amfitrió, persona que organitza i
convida a l’esdeveniment, però en determinades ocasions es pot cedir el
lloc al convidat d’honor o a la persona de més jerarquia o la persona de més
edat. La majoria de les vegades, el convidat d’honor se situa a la dreta de la
presidència, ja que és el lloc de més importància.

2. Els homes i les dones s’alternen, i en el cas de coincidència de sexes és
preferible que coincideixin dos homes.

3. La dona assumeix el rang del marit en les precedències, però no al revés,
ja que el marit sempre conserva el seu rang encara que sigui inferior (a
excepció del marit de la duquessa que adquireix segons el protocol la
condició de duc).

4. La distribució de seients a partir de la presidència única s’alternarà de dreta
a esquerra per ordre d’importància. Si la presidència és doble, la distribució
es farà en aspa. Evitarem que els extrems i les capçaleres de les taules siguin
ocupades per dones.

5. Amb la mateixa categoria, la persona de més edat precedeix la més jove, i
la dona casada preval davant la soltera, i l’estranger al nacional.

6. En el cas que assisteixen convidats estrangers, s’han de barrejar amb la resta
de convidats.

7. Si és un banquet amb molts convidats, la fórmula més habitual és col·locar
una taula presidencial rectangular i distribuir en el menjador les taules
rodones o rectangulars que siguin necessàries.
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8. Per evitar la confusions en el moment d’entrar al menjador s’aconsella
adjuntar un plànol a la invitació amb la ubicació exacta de la taula i el seient
que s’ocuparà. Si no estigués tancada la llista de comensals, s’aconsella
col·locar a l’entrada un panell del menjador, la llista per ordre alfabètic dels
comensals, la taula i el lloc que ocuparan el convidats.

L’etiqueta a la taula en un banquet de gala institucional

És important conèixer les regles, les normes i els costums a l’hora de seure en una
taula amb diferents personalitats i dirigents. És important que els modals d’una
persona no incomodin la resta de persones que seuen a la mateixa taula.

A l’hora de col·locar una taula formal i disposar els seus elements tindrem en
compte les següents recomanacions (vegeu la figura 1.10):

• Estovalles: no han de mostrar que han estat doblegades i han de caure igual
per tots els cantons. El color preferible és el blanc.

• Tovalló: es col·loca doblegat, en forma rectangular, sobre el plat pla. Si
s’utilitza plat fondo, llavors es col·locarà a l’esquerra del comensal, abans
que els ganivets. No ha de portar formes decoratives, ja que significa que
ha estat manipulat.

• Copes: se situen d’esquerra a dreta, i l’ordre és: aigua, vi negre, vi blanc i
cava.

• Plat del pa: lloc on es talla el pa sempre amb les mans. Es col·loca al cantó
esquerre del comensal, cap al centre de la taula.

• Plat pla: es col·loca just davant el comensal, sobre el plat de base. En les
taules més formals sol ser blanc i de porcellana.

• Plat base: pot ser de plata, plata combinat amb or, metall blanc o vidre.
S’utilitza per marcar l’alineació dels convidats. El seu ús és opcional.

• Coberts: es col·loquen arrenglerats pel mànec i segons el seu ús: de fora
cap endins.

• Coberts de postres: han d’estar en posició paral·lela, la forquilla amb el
dentat orientat cap a la dreta i la cullera al darrere, orientada cap a l’esquerra.
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Figura 1.10. Muntatge d’una taula formal
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2. El protocol en una societat plural

En aquests darrers vint anys, la paraula protocol s’ha anat incorporant a l’àmbit
de la comunicació estratègica d’empresa, tot expressant la cultura corporativa,
l’estil i la imatge que es vol projectar als públics (accionistes, clients, proveïdors...).
Però aquesta no sempre és una tasca fàcil. Si bé el protocol ajuda a adaptar-se i a
escollir les opcions més adequades a les empreses i institucions que les utilitzen,
no és menys cert que hi ha un conjunt de problemes que sorgeixen a causa de la
globalització que en general està afectant arreu i que comporta, sovint, una col·lisió
de cultures.

2.1 El protocol i la col·lisió de cultures

Si bé el protocol ens ajuda a adaptar-nos i a escollir les opcions més adequades,
sense perdre de vista el respecte i la reafirmació dels valors empresarials i/o
institucionals, no és menys cert que la tasca es complica quan les cultures de
diferents indrets es troben en un moment determinat i en un lloc concret. Cal
trobar l’equilibri més adequat i que la nova norma esdevingui una característica a
afegir, a les ja existents en el protocol.

Les apreciacions que les persones de cultures diverses fan sobre un fet poden
arribar a ser les mateixes o totalment diferents, contradictòries o complementàries.
L’espectre que abracen és molt ampli, i posar d’acord les persones no sempre
és fàcil. De vegades, i especialment en aquests casos, és complicat distingir si
les relacions personals estan sent ambigües o clares, pertinents o impertinents,
convincents o dubtoses, o prudents o imprudents.

És per això que, en el marc de les relacions laborals i protocol·làries, pel volum de
persones i idiosincràsies que es mouen, encara pot resultar més complicat obtenir
acords i que les accions siguin a gust de tothom. Així, en qualsevol esdeveniment
en què hi participin diferents estaments socials i cultures diverses, trobem tres
zones:

• La infranquejable, que fa referència als valors més profunds de cada societat
i el respecte als drets humans.

• La possibilitat de fer algunes concessions.

• El punt de trobada, on les coincidències són més plausibles.

El Codi deontològic d’un professional del protocol consta d’un conjunt de
principis que recullen la seva activitat. Aquesta ha d’anar dirigida a l’entesa entre
els homes i les diferents cultures, respectant les especificitats i diversitats de la gent
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que participa de l’esdeveniment. Per aquest motiu, l’Organització Internacional
de Cerimonial i Protocol (OCIP) va crear un Codi deontològic en què es recullen
una sèrie de principis que podem dividir en tres grans grups:

• Els principis i les regles de conducta

• Els principis d’actuació, coneguts també con Lex Artis

• Un recull de consideracions finals

2.1.1 Principis i regles de conducta

En els principis i les regles de conducta s’adopten els valors fonamentals que
es troben recollits en la Carta de les Nacions Unides, la Declaració Universal
dels Drets Humans i altres sistemes, a partir dels quals es regeix la societat
internacional.

El protocol permet millorar les relacions; consegüentment, com a professionals
del protocol haurem de saber actuar amb mesura i resoldre les possibles contro-
vèrsies que apareguin. Així, ser un bon professional del protocol implica:

• Ser intel·ligents i delicats, i saber discernir amb mesura i sentit els possibles
conflictes que es puguin donar en xocar cultures de diferents països.

• Tenir una actitud oberta, no dogmàtica, disposada al diàleg i a la
col·laboració, sobretot en els casos en què calgui prendre decisions
col·legiades o per consens.

• Mostrar-nos equilibrats i evitar els xocs culturals, tot combinant els usos,
els costums i les maneres de fer segons les diverses cultures amb les quals
s’estigui en contacte.

• Tractar de convèncer més que imposar.

• Que les nostres actuacions hauran de regir-se pels principis de coherència,
respecte i tolerància.

• Que la informació que haurem de transmetre ha de tenir un caràcter
permanent i actualitzat.

• Fer de la nostra activitat una eina important de comunicació que permeti
obtenir la qualitat i l’excel·lència en l’organització.

• Respectar escrupolosament les normes de caràcter jurídic que afectin la
nostra activitat, compaginant-les amb els usos i costums de les diverses
comunitats i amb les exigències que d’elles es derivin, tenint en compte,
a més a més, les pautes socials del lloc on es produeix l’esdeveniment
protocol·lari.
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• Que, en cas que es produeixi un conflicte, haurem de mesurar els actes que
l’han generat i valorar si cal o no fer canvis, i de quina magnitud de canvis
parlem.

• No perdre mai la calma; la paraula, l’exemple, la paciència, la tolerància, la
comprensió i el respecte són les millors eines per convèncer.

Principis d’actuació o ’Lex Artis’

Entre els principis més importants haurem de tenir en compte els següents:

• Mai utilitzarem les relacions que esdevenen del nostre treball, activitat,
relacions o contactes que se’n derivin en profit propi.

• Haurem de tenir una actuació lleial envers la institució per a la qual
treballem.

• En el cas de treballar amb altres professionals, les actuacions hauran de ser
consensuades entre tots; el diàleg i la presa de decisió col·legiada han de
formar part inherent de l’activitat.

• El respecte mutu entre professionals serà un principi bàsic. També ho serà
el principi de lleialtat quan s’arribi a acords.

• Transmetrem una imatge de confiança; principi de confidencialitat i de
secret professional.

• Les nostres actuacions no han de conduir mai a confusions, i en cas que
en algun moment determinat se’n produís alguna caldrà esmenar-la al més
aviat possible i de la manera més eficient.

• Farem l’activitat de manera que es pugui identificar en qualsevol moment,
amb transparència, sense que hi hagi res amagat. Però, alhora, sense deixar
de ser discrets: mai hem de ser objecte o focus d’atenció. Mai serem els
protagonistes, sempre romandrem en un segon pla.

• No acceptarem ni regals, ni favors, ni remuneracions que no estiguin
estrictament previstes legalment. Qualsevol cosa no estipulada per llei
podria donar lloc a la idea de compra de favors o suborns.

• Rebutjarem qualsevol actuació que trenqui els conceptes d’igualtat i no-
discriminació per sexe, edat, raça, creença o extracció social i cultural.

Consideracions finals

Aquestes idees bàsiques recullen els principis d’actuació i les regles de conducta
més essencials, segons el codi deontològic de l’Organització Internacional de
Cerimonial i Protocol (OCIP):

• Convèncer i no imposar, tenir una actuació equilibrada i ponderada.
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• Oberts als pactes, les negociacions, les transaccions i la tolerància.

• Permanent respecte a totes les cultures, sent infranquejables els límits dels
drets humans.

• Les decisions seran fruit de la reflexió i el coneixement, i hauran d’estar
perfectament fonamentades i documentades.

• La formació serà permanent i actualitzada, i ens haurem de dotar de les eines
necessàries de suport, documentació i consulta que ens calguin per fer les
tasques de la millor manera possible.

• S’ha de veure la nostra feina, no nosaltres.

• La conducta ètica l’hem d’assumir com a base de la nostra activitat quotidi-
ana. I tal com va dir la Generalitat ara fa uns anys: “La feina ben feta no té
fronteres, la feina mal feta no té futur”.

2.2 El protocol en els actes internacionals

És evident que, en el marc de les relacions internacionals, el protocol té molt a
dir dins de les diferents organitzacions (segons siguin privades o públiques i dels
països que interactuïn), ja que cadascuna té unes normes de caràcter intern molt
específic i extens.

En les activitats de la societat internacional, els contactes que es generen són
constants i nombrosos, adoptant característiques pròpies segons els motius pels
quals es reuneixen. Hi ha, per tant, una sèrie de trets distintius que ens ajuden
a entendre el panorama internacional i el protocol. Així, la funció del protocol
internacional és (en destaquem tres):

• Vetllar perquè es respectin els valors i la dignitat dels estats independents,
així com els de les persones que els representen.

• Propiciar un clima d’entesa i bona voluntat, on serà important destacar la
necessitat de cortesia i bones maneres envers el tracte entre els diferents
participants.

• Tenir presents les normatives dels propis països i les lleis internacionals que
dirimeixen, en cas que sigui necessari, assumptes relatius al protocol.

2.2.1 El protocol a nivell internacional

Qualsevol reunió on conflueixin un conjunt d’alts càrrecs que representen valors
i idees dels seus propis països, esdevindrà complexa i es veurà influenciada per
factors que poden beneficiar o alterar el seu èxit. Les activitats, independentment
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del seu origen i de la seva naturalesa, han de presentar un determinat ordre i han de
tenir unes característiques especials per propiciar una bona entesa, de manera
que el protocol hi té molt a dir.

L’acompliment de les normes protocol·làries internacionals se sustenta en dos
factors claus:

• El respecte als usos i/o costums internacionals que s’han anat consolidant
al llarg del temps.

• El respecte al dret internacional, també conegut com el dret de gents.

En cap cas hi ha un poder coercitiu que estableixi les normes sancionadores
o compensatòries si es produeix una infracció o un incompliment de les
mateixes.

2.2.2 La diplomàcia

El protocol internacional rep també el nom de protocol diplomàtic. La diplo-
màcia és una professió amb dos objectius principals: vetllar i representar els
interessos d’un Estat en relació amb altres estats o organismes internacionals. La
diplomàcia serà més o menys important segons el major o menor grau d’inclusió
dels objectius i de les pràctiques que tingui assignades. El diplomàtic és la persona
professional que exerceix un càrrec que l’autoritza a negociar i governar en nom
de l’Estat que representa.

Quan un cap d’Estat visita un país que no és el seu gaudeix d’una sèrie de privilegis
i immunitats a partir de la Convenció sobre Missions Especials que va aprovar
l’ONU el 8 de desembre de 1969, i en què es destaquen els següents privilegis:

• Inviolabilitat personal i estar exempt de qualsevol mesura coercitiva.

• Immunitat de jurisdicció penal i de policia, és a dir, no pot ser arrestat ni
portat davant d’un tribunal.

• Immunitat de jurisdicció civil.

• Privilegis d’exoneració d’impostos personals, entre ells els duaners.

Les característiques de la diplomàcia són:

• Tenir un caràcter públic.

• Ser fruit de les relacions entre els estats i els organismes internacionals.

• En la conducció de les relacions entre països, es parla d’art, de mètodes i
altres condicions que fan possible l’èxit de les negociacions.

Equilibri i reciprocitat

Per obtenir un equilibri en les
relacions internacionals és bàsic
aplicar el principi de reciprocitat,
és a dir, que les parts respectin
els mateixos beneficis i sancions.
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• El principal element és la negociació.

• És exercida per l’ambaixador o l’agent diplomàtic tradicional, i també pels
caps d’Estat, caps de Govern, ministres, representants especials i tècnics
especialitzats acreditats davant d’organitzacions internacionals de caràcter
universal, regional o local. A més, els representants dels parlaments cada
vegada intervenen més en temes de negociacions internacionals.

Els objectius de la diplomàcia són:

• La seguretat i la tranquil·litat de les nacions i el respecte de les seves
tradicions i dignitats.

• Conservar la pau i l’harmonia dels pobles, així com la defensa dels interes-
sos d’un Estat en el territori d’un altre Estat, procurant evitar les friccions
que puguin conduir a la discòrdia i a la ruptura.

• Sotmetre’s a la igualtat de tots els estats en les relacions internacionals, amb
independència de la capacitat econòmica i el nivell de desenvolupament dels
països.

• Servir com a eines de prestigi social, atès que són els representants simbòlics
dels seus respectius països.

El protocol diplomàtic internacional

El protocol diplomàtic internacional el va regular el 1815 el Congrés de Viena,
i el darrer a fer-ho va ser la Convenció de Viena de 1963, on es va reconèixer
la inviolabilitat personal dels funcionaris, que no estan subjectes a la jurisdicció
de les autoritats judicials del país receptor excepte quan es tracti de delictes
greus. També es permetia a cada país dictar les seves pròpies lleis cerimonials,
però delimitava les categories dels agents diplomàtics reconeguts pels estats.
Aquests agents constitueixen el cos diplomàtic i són el conjunt de representacions
estrangeres acreditades de manera permanent davant d’un Govern.

Per raons de protocol, el cos diplomàtic gaudeix de distincions i privilegis
especials. El seus agents són:

• Ambaixadors, legats o nuncis

• Ministres plenipotenciaris i internuncis

• Ministres residents

• Encarregats de negocis

Els agents diplomàtics es regeixen per la Convenció sobre Relacions Diplomàti-
ques, de 18 d’abril de 1961; Espanya s’hi va adherir el novembre de 1967. En ella
s’especificaven les funcions d’aquests:
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• Vetllar pels interessos del Govern que representa en l’Estat receptor.

• Fomentar les relacions d’amistat.

• Defendre els drets dels ciutadans i procurar que es doni una fidel observança
dels tractats signats.

• Acomplir les instruccions rebudes.

• Informar sobre els assumptes interns i internacionals del país on està
acreditat i que sigui d’interès per al Govern que representa.

• Cuidar que els documents, els expedients i els segells especials tinguin una
custòdia correcta.

• Observar rectitud en les seves actuacions.

El cos diplomàtic engloba també una sèrie de prohibicions; és a dir, no li és
permès:

• Participar de la política interna del país receptor.

• Revelar secrets d’Estat.

• Utilitzar, per a fins propis i aliens al servei, els segells o la valisa diplomàti-
ca.

• Exercir comerç.

• Fer un ús inadequat dels privilegis i les immunitats dels quals gaudeix.

Els mitjans disponibles per desenvolupar les tasques són:

• La representació de l’Estat del qual és originari

• La negociació amb l’Estat receptor

• La informació al seu Estat, per tots els mitjans lícits

Els documents dels agents diplomàtics són:

• El carnet diplomàtic: és un document que expedeix el Ministeri d’Assump-
tes Exteriors als que seran els representants del seu país.

• La llista diplomàtica: és la relació de noms, domicilis, telèfons i correus
electrònics dels representants estrangers; les seus diplomàtiques, consulars
i els organismes internacionals i els alts funcionaris del Govern local, i
on apareix la llista de precedències i festivitats més importants nacionals
i estrangeres.
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El protocol és la codificació de les normes destinades a assignar a
cada persona les prerrogatives i immunitats corresponents, mentre que el
cerimonial diplomàtic es relaciona amb l’ambient en el qual es donen les
relacions pacífiques entre els estats. Sense el protocol diplomàtic no seria
possible garantir un marc de relacions “normals” en què els estats tinguin la
capacitat de respectar i de ser respectats gràcies al principi d’igualtat.

Finalment, les credencials són un conjunt de documents que resulten de les acre-
ditacions dels representats diplomàtics designats pels ambaixadors extraordinaris
i plenipotenciaris, o els representants davant dels organismes internacionals i
els enviats especials designats per representar el país en cerimònies o reunions
internacionals. A l’arribada dels nous representants, l’oficina informarà de la data
i hora en què es lliuraran aquestes credencials.

2.2.3 El protocol a nivell mundial; Amèrica, Àfrica, Àsia, Oceania i els
països àrabs

Cada país té la seva idiosincràsia, amb els seus propis usos i costums. És important,
doncs, que coneguem algunes de les normes consuetudinàries d’alguns països o
cultures similars. En un viatge ràpid fora d’Europa i pels diferents continents
podem trobar-nos amb diversos protocols, usos, costums i tradicions.

En el cas d’Amèrica, per exemple, és evident que hi ha una fort contrast entre
l’Amèrica del Nord i l’Amèrica Central i la del Sud (l’Amèrica Llatina). Pel que fa
a l’Amèrica del Nord, són poc donats als usos protocol·laris en determinats àmbits,
just a l’inrevés del món hispanoamericà, on trobem un ampli ventall de recursos
que mantenen força similitud amb els espanyols, i en general amb els europeus.
Així, en el cas hispanoamericà trobem que:

• Els ciutadans solen ser molt afectuosos, de manera que les seves salutacions
també ho són. Fan encaixades de mans fortes i tenen el costum d’abraçar,
donar un copet a l’espatlla o fer un petó a la galta.

• Solen ser molt propers pel que fa a l’espai personal, i se situen molt a prop
dels seus interlocutors.

• En alguns països, la gestualitat és important i solen fer-ne ús, i fins i tot abús.

• Fan ús del vostè generalitzat, no només en moments determinats.

• Els horaris no són molt rígids i s’ha de respectar sempre l’hora de la
migdiada.

A l’Àfrica s’ha de distingir no només entre zones regionals, sinó entre influències
religioses. Així, tenim una Àfrica magribí (musulmana), un Àfrica subsahariana i
un Àfrica catòlica i/o protestant. Els països africans de religió islàmica presenten
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una major diversitat de cerimònies i celebracions i, per aquest motiu, les hem
englobat en el grup de països àrabs i musulmans. Però l’Àfrica va patir la
colonització de diferents països europeus, i van ser portats al continent costums,
usos i tradicions. De manera genèrica, alguns dels usos que ens podem trobar en
aquest continent són:

• La salutació i les relacions personals es basen en el contacte físic amb l’altra
persona, sempre que sigui del mateix sexe. És convenient fer una salutació
personalitzada, i no general, donant la mà, a tots els assistents en el moment
de l’arribada i del comiat.

• En els àpats, en moltes zones els comensals mengen asseguts a terra. El
menjar es presenta en bols comunitaris i cada convidat se serveix en el seu
propi bol; el costum assenyala que s’agafin els aliments amb la mà dreta
utilitzant només tres dits (índex, polze i cor). El que s’ha de fer: provar ni
que sigui una mica de tots els aliments servits com a senyal de gratitud.

• En molts països, primer mengen els homes i després les dones. Mostrar
estranyesa seria una descortesia.

• És habitual establir converses tranquil·les i perllongades en el temps.

• És convenient concertar les reunions amb temps suficient, i molt convenient
fer confirmacions de darrera hora.

L’Àsia és un continent on conflueixen una gran diversitat de cultures i religions;
per tant, un ventall molt ampli d’usos, tradicions i costums que fan que en cada
país els actes a celebrar siguin protocol·làriament diferents. Tindrem en compte
els següents aspectes:

• La puntualitat és un aspecte fonamental; per exemple, al Japó i en algunes
parts de Xina.

• A les salutacions, en moltes regions eviten el contacte físic amb les altres
persones, de manera que es fa una reverència. En el cas concret de l’Índia,
la salutació típica és el nàmaste.

• Adoptar una actitud humil i parlar, si és possible, amb un to de veu baix. No
està ben vista l’expressivitat exagerada gestualment parlant.

• En el moment de menjar:

– En alguns països, abans de seure, haurem d’esperar que ens indiquin
quin lloc ens correspon.

– L’edat dels comensals és un aspecte important, de manera que el
primer a seure i a ocupar el lloc més rellevant a la taula serà la persona
de major edat.

– En molts països utilitzen coixins o matalassos baixos (tatami) per
seure-hi.

’Nàmaste’

Es una salutació típica de l’Índia
que consisteix a ajuntar els
palmells de les mans,
col·locar-les sota la barbeta i des
de la cintura fer una petita
inclinació del cap i del cos.
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– També és generalitzat l’ús dels bastonets per agafar el menjar. Per a
un occidental cada cop és més fàcil saber-los utilitzar, de manera que
a nivell protocol·lari, i per integrar-nos a les seves tradicions, és molt
aconsellable que els sapiguem fer servir (serà un dels elements que
més valoraran dels esforços que farem). Al Japó és correcte enlairar
el bol i apropar-lo a la boca per poder menjar, ja que així s’escurça la
distància, però en canvi a la Xina no és habitual. En el cas que ens
serveixin sopa no és de mala educació xarrupar amb soroll.

– El té és una de les begudes més esteses en el món oriental, i al món
occidental cada cop està guanyant més adeptes. Fins i tot hi ha països
que hi dediquen tot un cerimonial, com per exemple al Japó i a la Xina.

– Quan ens passen alguna font que va de mà en mà per la taula l’hem
d’agafar amb les dues mans.

• A l’hora de mantenir una conversa, molts països entenen que aquesta ha de
ser pausada. Si es produeix en algun moment un silenci llarg s’entén que és
respectuós, ja que es considera que és un temps que ens estem prenent per
poder reflexionar sobre el tema de conversació.

• Utilització de les dues mans per donar les targetes de visita.

A Oceania, igual que en altres continents, la immigració ha deixat una petjada
important en diversos països, especialment a Austràlia i a Nova Zelanda. En aquest
continent, per tant:

• La salutació es limita a una encaixada de mans, tant per a homes com per a
dones. Si són dues dones les que se saluden poden optar per un o dos petons
a les galtes en cas que es coneguin en anterioritat, o bé per una encaixada
de mans.

• Els australians no tenen tendència a utilitzar els tractaments especials per
qüestions de càrrec o títol, valorant més les persones que els mèrits.

• En les converses, si és possible, millor evitar temes històrics i relatius als
aborígens.

• A Malàisia, Papua Nova Guinea i altres països és important la diversitat
cultural, així com tenir en compte que són de majoria musulmana; per tant,
haurem de conèixer els costums i usos.

Finalment, i per raons religioses, destaquem els països àrabs. És important
conèixer la diferència entre àrabs i musulmans: un país musulmà no cal que sigui
àrab, i viceversa. Així, tenim que:

• Àrab fa referència als països que es troben a la península aràbiga i els països
on la llengua àrab és la que es parla majoritàriament i consideren la religió
musulmana com a principal.

• Musulmà són aquells que entenen que l’islam és el bressol de la seva religió,
i la tenen com a prioritària entre les seves comunitats.
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En tot cas, les normes, els usos i els costums seran diferents quan la religió els
afecti directament. Aquest fet comporta una sèrie de procediments en públic, i
també en privat, diferents dels de les persones que no tenen la religió musulmana
com a prioritària. En el cas dels països àrabs, on la religió musulmana és
majoritària, els usos i costums són:

• La salutació és una mostra d’amor i apropament al proïsme per demostrar-li
la seva amistat. Generalment, s’utilitza l’expressió Assalamu Alaykum (és
a dir, ‘la pau sigui amb tu’), i la resposta és Va´laikum Salam(‘i amb tu’).

• S’apropen molt per parlar, però no és aconsellable tirar-se cap enrere, ja que
és un signe de rebuig i de mala educació.

• Els amfitrions ofereixen als seus convidats una petita palangana per rentar-
se les mans abans i després de menjar. Aquest oferiment es fa de dreta
a esquerra, sent l’amfitrió el darrer. A més a més, els amfitrions són els
darrers a menjar, deixant el privilegi de ser els primers als seus convidats.
En iniciar i finalitzar es pronuncien unes paraules d’agraïment, el basmala
i el hamdala.

• Cal utilitzar sempre la mà dreta, ja que l’esquerra es considera impura,
perquè es reserva per a la higiene personal i altres accions íntimes. A molts
països àrabs encara hi ha la tradició de menjar amb les mans, i per tant no ha
d’estranyar si a taula no hi ha coberts. Es mengen els aliments de l’extrem
més proper del plat al cos. És incorrecte començar a menjar pel mig o per
la part més allunyada. El menjar no es pot servir ni prendre molt calent.
Tampoc podrem menjar asseguts en un sofà, cal estar a taula, o a terra a la
manera tradicional.

• És tradició prendre l’aigua a glopets i de forma pausada, mentre que la llet
cal beure-la ràpidament i de manera poc pausada.

• Mai s’ha d’assenyalar amb el dit.

• Mentre que els homes poden vestir com ho considerin oportú, les dones han
de cobrir els braços i les cames i no han d’utilitzar pantalons.

• Són especialistes en la comunicació indirecta, i difícilment diran un no o un
sí obertament.

• En el cas de l’Aràbia Saudita, les converses solen ser molt llargues i
tranquil·les, els agrada parlar de tot, i si s’ha de discutir de negocis no s’ha
de fer mai directament, és a dir, no és convenient anar al gra.

’Basmala’ i ’hamdala’

Es tracta de dues fórmules rituals islàmiques d’agraïment amb les quals s’inicien i finalitzen
les sures o capítols de l’Alcorà, i que els musulmans utilitzen, respectivament, per iniciar
i finalitzar diferents tipus de documents o accions, així com a motiu ornamental. El
basmala inicial normalment és una expressió del tipus ‘En el nom de Déu, el Clement,
el Misericordiós’, mentre que el hamdala significa ‘Elevat sigui Déu, gràcies a Déu’.
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2.3 El protocol en les organitzacions internacionals

Els canvis que es van generar a partir de la Segona Guerra Mundial van propiciar
el naixement d’una nova forma de relacionar-se entre els estats; concretament,
amb la creació d’organitzacions governamentals. Al llarg d’aquests darrers setanta
anys, la proliferació d’aquestes organitzacions ha estat molt important. Aquest fet
ha donat com a resultat un volum d’interaccions, ja sigui de manera bilateral o
multilateral, que ha conduït a l’aparició de dos factors que han generat un conjunt
nou de pràctiques protocol·làries:

• La multiplicació de conferències diplomàtiques.

• L’augment de les relacions internacionals amb els estats i de les relacions
de les organitzacions entre si.

Quan es crea un organisme internacional de tipus governamental, el primer acte
protocol·lari que es produeix és l’elaboració i aprovació del seu text constitutiu,
que tradicionalment adopta la forma de tractat. Un cop subscrit, estarà subjecte
a la ratificació dels estats que en són signataris. En aquest document quedaran
reflectides les estipulacions generals aplicables al funcionament de l’organització.

Per la seva naturalesa, aquests organismes no tenen territori propi, i les seves
activitats es desenvolupen dins la jurisdicció d’un Estat, on normalment acaben
tenint una seu permanent. Així, els organismes que no tenen territori poden tenir:

• Una seu o oficina política i social permanent de l’organització. En aquest
cas hi ha un acord bilateral en què es determinen les condicions sota les
quals l’oficina pot exercir les seves tasques de representació i acompliment
dels objectius de l’organització, així com els drets i deures de cada Estat
membre i el tractament que rebran conceptes com ara immunitat, privilegis,
facilitats i garanties als seus funcionaris, entre d’altres.

• L’establiment físic neix de les condicions de relació entre l’organització i les
autoritats del lloc on es vol tenir la seu o on es vol treballar. Els documents
que se subscriuen reben el nom d’acord de seu, i el seu format depèn del
tipus d’organització, dels objectius, de la mida i de l’especificitat del seu
personal.

• Una missió oficial en un territori d’un Estat membre de l’organització.
L’acord és més senzill, però s’han d’establir les condicions de funcionament
i les immunitats i els privilegis que l’Estat concedirà per garantir les
situacions que es puguin generar.

• Una missió oficial en un territori d’un Estat no membre de l’organització.

• Una missió temporal amb atribucions molt específiques.
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Altre document propi de les organitzacions internacionals són els tractats multi-
laterals. Aquests permeten mantenir la relació entre l’Estat territorial i l’organit-
zació en temes de representacions, drets, obligacions, immunitats i privilegis que
s’hauran de concedir en el territori on es desenvolupen les tasques pertinents.

Tots els documents que surten de qualsevol de les relacions que s’han establert,
els de caràcter constitutiu, els de naturalesa jurídica, els de les prerrogatives, etc.,
han de ser subscrits pels estats quan volen ingressar.

Quan entren en relació diferents organitzacions internacionals, els criteris que se
segueixen per a la precedència, per bé que no hi ha cap norma escrita, són:

1. Segons l’ordre cronològic, és a dir, per data de creació dels organismes que
participen en l’esdeveniment.

2. Segons l’antiguitat a l’adhesió de la carta, el conveni, el tractat...

3. Segons l’ordre alfabètic; en aquest cas es pot preveure que sigui en l’idioma
original del país on hi hagi l’esdeveniment o en l’idioma oficial establert
pels amfitrions.

Però la diversitat que es presenta en la naturalesa i en els objectius de les diferents
organitzacions provoca que cadascuna segueixi els seus propis processos de
determinació de la precedència en els diferents actes que poden arribar a portar a
terme. Si el que hem de determinar és la precedència interna en cadascuna de
les organitzacions haurem de tenir present dos elements:

• La precedència que ve determinada per les autoritats que representen els
estats membres.

• L’Administració permanent que s’encarrega del suport logístic.

L’ordre de precedència de les organitzacions pot ser aplicat seguint aquesta
disposició:

1. L’Organització de les Nacions Unides, ja que és la que té els objectius més
importants i la que aglutina el major nombre de països d’arreu.

2. Les organitzacions conegudes amb el nom de regionals, que en realitat
s’ocupen d’assumptes de grups de països que son limítrofes o que es veuen
units per la seva distribució geogràfica.

3. Les unions i les organitzacions administratives intergovernamentals autòno-
mes amb interessos comuns.

4. Les organitzacions internacionals no governamentals.

La pràctica, però, situa els directius en un lloc preeminent respecte de la resta de
membres de l’Administració permanent.
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En el cas que haguem de col·locar banderes caldrà guardar un ordre determinat
i una ubicació concreta; no hem d’oblidar que, a més de la bandera nacional i
la institucional, l’espai haurà de ser compartit per les banderes d’altres països,
institucions i/o empreses privades.

Tot i que el nombre d’organitzacions és cada cop més important, i segueix en
augment, en podem destacar algunes, com per exemple:

• Les Nacions Unides (ONU)

• L’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN)

• L’Organització dels Estats Americans (OEA)

• La Unió Europea (UE)

2.3.1 Normes internacionals i demandes tècniques

És evident que les relacions internacionals viuen i funcionen gràcies a les normes
jurídiques que sustenten aquestes relacions. En elles es troben la majoria de
les normes protocol·làries que regeixen l’activitat de les organitzacions, normes
que poden ser de caràcter general o específic per a cada organització i que
evidentment han de respondre a les necessitats per a les quals han estat creades les
organitzacions.

Les normes generals més importants per a qualsevol organització són:

• Tenir el dret que se li reconegui personalitat i capacitat jurídica.

• Estar facultat per crear les normes protocol·làries que li siguin necessàries
i convenients, sempre que respectin els usos i costums tant de caràcter
internacional com local.

• Atorgar símbols, com ara escuts, banderes, estàndards, etc., i utilitzar-los
amb total autonomia. Aquesta simbologia haurà de ser respectada per la
comunitat internacional, i no es podrà injuriar.

• Dictar totes aquelles normes que cregui necessàries per portar a terme
la celebració dels seus actes, respectant les regles generals de solemnitat
admeses a nivell general.

• Establir, per document intern, l’ordre de precedència de les persones que
participen en les seves reunions i actes, així com la col·locació de les
banderes.

Les normes específiques han de quedar clarament reflectides en els reglaments
interns de cadascuna de les organitzacions o en els manuals de protocol. En tot
cas, l’organigrama del departament de protocol institucional sol ser vertical (vegeu
la figura 2.1).



Protocol empresarial 61 Aplicacions del protocol institucional

Figura 2.1. Organigrama del departament del protocol

El fet que el protocol sigui immaterial o “invisible” no significa que no existeixi.
Al contrari, voldrà dir que el seu funcionament està sent el correcte i que
assoleix els objectius proposats. La tendència actualment és alleugerir les normes
protocol·làries i retirar certs elements per simplificar el missatge que es vol
transmetre. No obstant això, hem de tenir present que el protocol és més rígid
com més fort és un Estat. Encara que no ho sembli, el protocol té presència a:

• Les visites d’Estat

• Les visites oficials

• El que coneixem com a cimera

• En la firma d’un tractat

• En una trobada

Quan una trobada, es multilateral (és a dir, varis països), de vegades no és fàcil
determinar qui exerceix la precedència, i és probable que fins i tot algú dels
membres que hi participa no accepti de bon grat l’ordre que s’estableix.

2.3.2 El protocol de l’Organització de les Nacions Unides (ONU)

L’any 1945, després de la Segona Guerra Mundial, un grup de països varen arribar
a l’acord de crear una organització que unís totes les nacions. El Congrés dels EUA
va fer una invitació perquè la seu s’establís en el seu territori, essent Nova York
el lloc escollit. Immediatament es va iniciar la construcció d’una sèrie d’edificis
que allotjarien aquest macroorganisme internacional.
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Els edificis, entre altres construccions, allotgen l’Assemblea General, la Secretaria
General, les sales de conferències i la biblioteca, coneguda pel nom d’un dels
seus insignes exsecretaris generals, Dag Hammarskjöld. L’any 1948 s’establia
l’Oficina de Protocol i Serveis d’Enllaç, dependent de la Secretaria General, i des
de la qual es generen els procediments protocol·laris aplicables a cada cas concret,
vetllant perquè es compleixin.

El protocol de l’ONU (o, simplement, de les NU) té una escassetat de normes
escrites, fet que ha provocat que s’utilitzin els usos i costums d’una manera més
habitual. Hi ha, per tant, una preminència del dret consuetudinari sobre l’escrit.
És evident que la complexitat de l’ONU, pel volum de països que la integren (193)
i pel seu caràcter multicultural, fa que les normes protocol·làries a aplicar intentin
ser les més pràctiques i senzilles possible. Les pràctiques protocol·làries que
segueix són molt variades; en destaquem especialment:

• Les precedències dins de l’organització.

• Les precedències en el si dels organismes especialitats, i amb estatuts
especials vinculats a l’organització.

• Els protocols referents a les delegacions.

• Els protocols que s’apliquen a les activitats de l’organització.

Precedències dins de l’ONU

Dins de L’ONU trobem tres precedències, cadascuna amb les seves normes
protocol·làries i les regles a seguir; són aquestes:

• La precedència entre els estats membres i les delegacions representatives:

– Es col·loquen per ordre alfabètic del nom del seu país en l’idioma
oficial de la institució, que és l’anglès. Complementàriament es pot
sortejar el nom del país que s’ha de col·locar en primer lloc, a partir
del qual s’aniran col·locant els altres.

• La precedència entre els diferents òrgans de la mateixa organització i els
observadors permanents:

– També es determinarà per ordre alfabètic, segons els noms dels estats
intervinents en l’ONU.

• La precedència interna dins de cada òrgan. És a dir, que la precedència
específica dels integrants dels diferents organismes i representats, tant pel
que fa referència als funcionaris com a altres participants, i que participen
en ells, han de seguir el següent ordre (en cas que hi hagi diferents persones
amb el mateix càrrec prevaldrà l’ordre alfabètic del nom del seu país en
anglès):

1. President de l’Assemblea General

2. Secretari General de l’Organització
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3. Primers ministres

4. Vicepresidents de l’Assemblea General

5. President del Consell de Seguretat

6. President del Tribunal Internacional de Justícia

7. Primers ministres adjunts o vicepresidents del Consell de Seguretat

8. Ministres d’Assumptes Exteriors

9. President del Consell Econòmic i Social i representants dels cinc
membres permanents del Consell de Seguretat.

10. President del Consell Fiduciari

11. Vicepresidents de l’Assemblea General, amb càrrec d’ambaixador

12. Ministres en exercici i jutges del Tribunal Internacional de Justícia

13. Presidents de les comissions de l’Assemblea General (per ordre numè-
ric de la seva respectiva comissió)

14. Presidents de les delegacions en l’Assemblea General

15. Ministres adjunts d’Assumptes Exteriors i vicepresidents de les dele-
gacions

16. Representants permanents davant l’organització

17. Presidents de comitès consultius

18. Representants de les assemblees amb càrrec d’ambaixador

19. Subsecretaris de l’organització

20. Representants de les assemblees sense càrrec d’ambaixador

21. Directors de l’ONU

22. Representants adjunts que no tinguin càrrec d’ambaixador

La precedència interna té diferents ordres en funció dels casos, però sempre
es basa en ordenaments particulars o, si n’hi ha, en normes generals de dret
internacional. Per aquest ordre:

1. El Consell de Seguretat; s’exerceix per torn, segons l’ordre establert alfabè-
ticament en anglès. Els caps de les delegacions es col·loquen d’acord amb
l’ordre alfabètic, a partir de l’Estat que té la presidència.

2. El president de l’Assemblea; té el reconeixement de cap d’Estat.

3. El secretari general; té el reconeixement de cap de Govern.

4. En actes oficials, el secretari general precedeix els caps de les delegacions.

5. Quan el secretari general viatja precedeix els ambaixadors acreditats davant
els estats que visita.

6. El secretari general, en qualsevol país, té la qualitat d’hoste d’honor, i el
lloc que ocupa en els actes és de precedència de proximitat, prop dels caps
d’Estat i dels caps de Govern.
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Quant a l’ordre de precedències dels funcionaris de l’organització, seria el
següent:

1. Secretari general de les NU

2. Directors generals de les agències especialitzades, que aniran per ordre
d’antiguitat

3. Secretaris generals adjunts o similars, que també aniran per ordre d’antigui-
tat

4. Caps d’organismes dependents de l’Assemblea General o del Consell Eco-
nòmic i Social (ECOSOC)

5. Funcionaris de les NU, de les agències especialitzades i altres funcionaris.
En aquest cas, l’ordre estarà determinat per les categories que es determina-
ran en cada cas.

Precedències en el si dels organismes especialitzats

Respecte a l’organització interna de les precedències (aquelles que es troben en el
si dels organismes especialitats i amb estatuts especials vinculats a l’organització),
l’ONU també té protocols establerts específics per a cadascun dels seus organis-
mes; així, hi ha protocols per al Consell de Seguretat, per a l’Assemblea General,
per als estats membres...

Respecte a les precedències individuals, l’ordre de col·locació dels delegats en
recepcions privades i en altres actes socials es basa en el càrrec de la persona
d’acord amb el càrrec que desenvolupa en el seu país. En cas de dos càrrecs
iguals, l’antiguitat en el lloc polític servirà per determinar la precedència. En cas
de personalitats molt notòries es podran tenir en consideració el seu títol nobiliari
o les distincions honorífiques (si en té).

En qüestió de banderes, la bandera oficial de l’ONU es col·loca al mig i totes
les altres s’ordenaran per ordre alfabètic dels seus noms en anglès. El conjunt de
banderes es poden col·locar de dues maneres diferents:

• En cercle, de manera que la bandera de l’ONU se situa en el centre o en un
costat, a la part esquerra (per a l’espectador) i tangent al cercle on es troben
les banderes dels països membres.

• En filera, de manera que la bandera de l’ONU se sol ubicar a l’esquerra
de l’espectador i un xic separada de la línia que formen les de la resta dels
països membres.

Els protocols referents a les delegacions

Respecte als protocols de les delegacions, els integrants d’una delegació poden
participar en les activitats de l’organització sempre que el primer acte (després de
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la seva arribada o com a mínim una setmana abans de l’inici de les tasques que els
corresponen) sigui fer arribar la llista dels seus noms al secretari general. Aquesta
llista no està determinada per cap protocol, de manera que els participants la poden
elaborar com creguin convenient. Per què? Perquè és un acte informatiu.

Els representants han d’estar acreditats pel seu Govern mitjançant la carta
credencial. Aquest document pot anar dirigit a l’atenció del president en
funcions de l’òrgan corresponent o el secretari general, que el farà arribar a la
Comissió de Credencials perquè el revisi i determini si està formalment ben fet.
Atès el volum de representants sol·licitants, la Secretaria General celebra una
cerimònia de recepció de cartes credencials en què es recullen totes les que es
presenten en aquells moments. Juntament amb les credencials, es lliuren els plens
poders perquè la Secretaria els faci arribar a la Comissió de Verificació, la qual
determinarà si aquest lliurament de poders està ben fet.

En cas d’anomalia, les comissions han d’informar l’Assemblea General o l’òrgan
pertinent, el qual denegarà al participant o delegat la seva participació en les
sessions corresponents. Davant de la decisió de la Comissió, l’Estat que envia els
delegats no té cap recurs per exigir que siguin o no acceptats, i haurà d’elaborar
nous documents de la forma correcta perquè siguin acceptats.

Els protocols que s’apliquen a les activitats de l’organització

Són tantes les activitats de l’ONU que a continuació només assenyalem les dues
més importants: les sessions ordinàries i aquelles en què participen caps d’Estat
o alts dignataris.

Pel que fa a les sessions ordinàries de l’Assemblea General, un reglament
estableix les normes protocol·làries. Les sessions ordinàries tenen lloc un cop
a l’any a Nova York. Els procediments protocol·laris de preparació s’inicien unes
hores abans, i les accions a seguir són les següents:

• Com que s’estima que vindran tots els estats membres, al vestíbul de la sala
se situen les banderes ordenades per ordre alfabètic, tenint el nom del país
en anglès com a referència.

• Cada Estat membre pot participar amb una delegació; el nombre de partici-
pants no pot ser superior a cinc i es poden portar fins a cinc suplents.

• L’Assemblea es veu assistida pel treball en les comissions, on cada membre
està representat per un delegat més els consellers, assessors, experts, etc.,
que cregui convenients, però el seu serà només un vot.

• Les comissions es poden agrupar en quatre grups: les principals, les de
procediment, les permanents i les especials.

• Totes les sessions de l’Assemblea General estan presidides per un represen-
tant d’un Estat membre. El president és escollit per al període de sessions
que es correspongui, i obligatòriament ha de ser rotatori entre els integrants
de cinc grups d’estats pertanyents a una mateixa regió.



Protocol empresarial 66 Aplicacions del protocol institucional

Els grups determinats per
la ONU són:

L’Àfrica, l’Àsia, Europa
occidental, Europa oriental,
l’Amèrica Llatina i el Carib.

• El grup al qual li correspon la presidència lliura anticipadament al secretari
general la proposta sobre el candidat o candidats. Si només hi ha un
candidat, el secretari n’informa l’Assemblea i s’anomena per aclamació. En
cas que hi hagi diversos candidats es fa una votació secreta.

• El pòdium, amb les següents peculiaritats:

– L’ocupen tres persones: al mig, el president de l’Assemblea General;
a la seva dreta, el secretari general, i a la seva esquerra l’assistent del
secretari general en assumptes polítics.

– L’ordre de col·locació dels delegats es modifica en cada període de
sessions; en aquest cas, el secretari escull a l’atzar un d’entre tots els
estats membres, sent a la delegació d’aquest Estat a qui li correspon
el primer lloc de la dreta de la sala, és a dir, el lloc amb major
precedència.

– A partir d’aquest punt s’aniran col·locant la resta de delegacions en
ordre alfabètic, considerant el nom de l’Estat en anglès.

L’inici de la sessió també té les seves regles protocol·làries, que segueixen el
següent ordre:

1. Un cop tothom ha pres lloc en el seu seient, el president en funcions obre
la sessió després d’un cop de maça. Quan ha captat l’atenció de tots
demana a les delegacions que verifiquin la data (tercer mes de setembre).
Immediatament els convida a guardar silenci per resar o meditar sobre els
treballs que en breu s’iniciaran.

2. Acte seguit, el president informa l’Assemblea dels noms que proposa per
integrar la Comissió de Verificació. En reunions prèvies ja haurà escollit
nou països per poder conformar aquesta comissió.

3. El següent pas és escollir el president d’aquest període de sessions. El
president de l’Assemblea anuncia els candidats, i en cas que només n’hi
hagi un se l’anomena, i si són diversos s’haurà de fer una votació.

4. Amb el resultat final a la mà, el president en funcions anomena de manera
oficial el nom del nou president de l’Assemblea, qui des del seu seient
assenyala si accepta o no.

5. Si accepta, el cap de protocol va a buscar-lo per acompanyar-lo al pòdium,
el president sortint el rep amb una estreta de mans per sobre de la maça,
el felicita i li cedeix el lloc. Acte seguit, el cap de protocol acompanya el
president sortint fins al lloc que a partir d’ara ocuparà en la sala.

6. Sota la nova presidència es porten a terme les eleccions dels caps de taula,
comitès especials i vicepresidències, i finalment es dóna inici als treballs de
la primera sessió d’aquest període.

Pot ser que en les assemblees generals hi participin alts dignataris: caps d’Estat,
caps de Govern, ministres d’Assumptes Exteriors, ministres... Les sessions en què
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participen caps d’Estat són de gran solemnitat; en reconèixer la seva investidura,
aquests personatges són motiu d’un tracte excepcional i de deferències especials
segons el càrrec que ocupen. La seva arribada ha de tenir lloc un cop l’Assemblea
estigui instal·lada, i segueix l’ordre següent:

1. Per fer l’entrada, els assistents de protocol els guien a una porta del fons
de la sala, on la personalitat en qüestió és esperada pel cap de protocol, que
l’acompanyarà fins al seient que té reservat en una zona específica per a caps
d’Estat i de Govern.

2. El visitant esperarà en aquest lloc mentre és saludat oficialment i presentat
als assistents pel president de l’Assemblea General.

3. Com que normalment les visites d’aquestes personalitats es deuen al fet que
volen expressar idees i punts de vista sobre determinats assumptes, se’ls
permet fer un discurs i se’ls dóna accés a la tribuna, sent acompanyats pel
cap de protocol.

4. Un cop el visitant ha acabat, el mateix cap l’acompanyarà al seu seient, on
escoltarà l’agraïment del president de l’Assemblea.

5. Finalitzat l’agraïment, haurà de deixar la sala per la mateixa porta per la qual
ha entrat, el president suspèn momentàniament la sessió, baixa del pòdium
acompanyat pel secretari general i ambdós acomiaden el visitant amb les
cortesies degudes. (Si el visitant és un ministre, el lloc que ocuparà estarà en
l’àrea del seu país, al costat de la seva delegació, i si vol fer una intervenció
oral anirà sol fins a la tribuna i en finalitzar també tornarà sol al seu seient.)

2.3.3 El protocol de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord
(OTAN)

L’OTAN té el seu origen en la firma del Tractat de Washington de 1949, mitjançant
el qual deu països dels dos costats de l’Atlàntic (Bèlgica, Canadà, Dinamarca,
els Estats Units, França, Islàndia, Itàlia, Luxemburg, Noruega, els Països Baixos,
Portugal i el Regne Unit) es van comprometre a defendre’s mútuament en cas
d’agressió armada contra qualsevol d’ells. Es creava l’OTAN a partir de l’article
51 de la Carta de les NU, que reconeix el dret de legítima defensa en cas d’atacs
armats.

Es tracta d’una organització militar, que té dos comandaments: el Comandament
aliat d’Europa, que té una Oficina de Protocol amb diverses directrius publicades
pel quarter general, i el Comandament Aliat de l’Atlàntic.

La precedència aplicable es troba continguda en els ordenaments interns de
l’organització, i els elements que tenen en compte són: el càrrec, la data en
què es va obtenir aquest i la data de presa de possessió del càrrec que exerceix.
En tot cas, els militars precedeixen els civils, atès el caràcter militar que té

Pàg. web ONU

Si voleu saber més sobre l’ONU
podeu visitar la seva pàgina web:
www.un.org/es/index.html.

L’OTAN a Internet

Si voleu saber més sobre
l’OTAN podeu visitar la pàgina
web del Ministeri d’Assumptes
Exteriors i de Cooperació:
goo.gl/eZPLMd.

http://www.un.org/es/index.html
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/Paginas/QueeslaOTAN.aspx
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aquesta organització, excepte en aquells actes en què l’estructura civil de l’OTAN
precedeix l’estructura militar. L’ordre de precedència és el següent:

1. President honorari del Consell de l’Atlàntic Nord/Comitè de Planificació de
la Defensa.

2. Secretari general, president del Consell de l’Atlàntic Nord/Comitè de Plani-
ficació de la Defensa.

3. Ministres d’Assumptes Exteriors/Defensa dels països membres per ordre
alfabètic del país en anglès, començant pel país que exerceixi la presidència
en aquells moments.

4. Representants permanents del Consell de l’Atlàntic Nord/Comitè de Plani-
ficació de la Defensa, per ordre de l’antiguitat de quan han estat nomenats.

5. Secretari general adjunt.

6. President del Comitè Militar en la Sessió de l’Estat Major.

7. President del Comitè Militar.

8. Caps de Defensa de l’Estat Major dels països membres per ordre alfabètic
de país en anglès, començant pel país que exerceixi la presidència en aquell
moment.

9. Comandant suprem aliat a Europa i comandant suprem a l’Atlàntic, per ordre
d’antiguitat en què han estat nomenats.

10. Representants militars en el Continent Militar per ordre de nomenament en
el Comitè Militar.

11. Almiralls i generals de quatre estrelles per ordre d’antiguitat de nomena-
ment.

12. President adjunt del Continent Militar.

13. Secretaris generals adjunts de l’OTAN per ordre d’antiguitat en els nome-
naments.

14. Director de l’Estat Major Internacional.

15. Representants adjunts permanents.

16. Representants de la Comandància Suprema Aliada a Europa i representants
de la Comandància Suprema Aliada a l’Atlàntic, per ordre d’antiguitat en el
nomenament.

17. Almiralls i generals de tres estrelles.

18. Director general de l’Agència de Sistemes de Comunicació i Informació de
l’Organització.

19. Directors adjunts del personal militar de l’Estat Major Internacional.
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20. Oficials amb categoria de salari de civils, generals de dues estrelles i oficials
d’assumpte estrangers equiparables per ordre d’antiguitat de nomenament.

21. Representants militars adjunts col·locats per ordre de nomenament.

Els representants ocupen el lloc de l’autoritat a la qual representen; per exemple,
si al ministre d’Assumptes Exteriors espanyol li resulta impossible assistir a
un determinat acte de l’organització, el representant permanent espanyol davant
l’OTAN ocupa el seient reservat al ministre.

L’ordre de col·locació de les banderes dels membres que formen part de l’orga-
nització segueix les següents característiques:

• Enfront dels edificis dels quarters generals.

• A la mateixa alçada i durant les 24 h del dia.

• La precedència s’inicia amb el país amfitrió, i una votació efectuada cada
diumenge assenyala l’ordre alfabètic per a la resta dels membres, conside-
rant els noms dels països en francès.

• La bandera de l’organització onejarà a la mateixa alçada en el lloc que el
comandant suprem aliat a Europa disposi, no sent possible variar aquesta
disposició.

• La bandera del Quarter General tindrà un pal més baix i es col·locarà on el
comandant suprem ordeni.

• En cas d’haver-hi un acte protocol·lari, totes les banderes (la de l’OTAN
i les de fora de l’organització) es col·locaran per ordre alfabètic en idioma
francès, i donant a la de Bèlgica, com a nació amfitriona, el primer lloc.

Respecte als actes que organitza l’OTAN, l’Oficina de Protocol considera que
hi ha tres tipus de visites oficials, en funció del càrrec que exerceixi el visitant:

1. Les visites de personalitats considerades d’especial importància: cases
reials, caps d’Estat, ministres, caps de Defensa, ambaixadors (siguin o no
siguin membres de l’organització) membres de parlaments, generals i altres
militars de rang equivalent. Se’ls brinden honors militars a càrrec de la
Guàrdia d’Honor del Quarter General.

2. Les visites relacionades amb la defensa nacional i col·legis d’Estat Major.
Les conferències amb assistència de representants de països membres i no
membres sol ser freqüent. La precedència ve fixada pel reglament intern.
Per als representants dels països membres l’ordre és l’alfabètic del nom del
país en anglès, començant pel país que exerceix la presidència en el moment
de l’acte.

3. Les visites oficials provinents de països de l’Europa central i de l’Europa
de l’est. A les visites se’ls donen honors militars segons el càrrec i rang que
exerceixin. La Guàrdia d’Honor del Quarter General és l’encarregada de
tals honors.
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L’OEA a Internet

Si voleu saber més sobre l’OEA
podeu visitar la pàgina web:

www.oas.org/es/temas/
protocolo.asp.

Trobareu el reglament
intern de l’OEA a la secció

“Annexos” del web del
mòdul.

2.3.4 Protocol de l’Organització dels Estats Americans (OEA)

L’Organització dels Estats Americans, a nivell regional, és la més antiga del món,
ja que el seu origen es remunta a la Primera Conferència Internacional Americana,
celebrada a Washington, DC entre el 1889 i el 1890. En aquesta reunió es va
acordar crear una Unió Internacional de Repúbliques Americanes, tot teixint una
xarxa de disposicions i institucions coneguda com el sistema interamericà. Però
no serà fins al 1948 que se subscriu a Bogotà la Carta de l’OEA esmenada l’any
1967, i amb els Protocols de Cartagena d’Índies de 1985, de Washington de 1992
i de Managua de 1993.

El seu objectiu inicial era aconseguir que en els seus estats membres hi hagués pau
i justícia, a més de fonamentar la solidaritat i la col·laboració, defendre la sobirania
i la integritat dels territoris i finalment la independència, tal com estipula l’art. 1
de la Carta de l’OEA, un fet que no sempre s’ha pogut garantir. Els estats membres
que la integren són 35, i han atorgat Estatut d’Observador permanent a 69 Estats
i també a la UE.

Dins de l’OAE hi ha l’Oficina de Protocol, que planifica i coordina les cerimònies
oficials dels òrgans directius de l’organització, del seu Consell Permanent, del
secretari general, del secretari general adjunt i dels departaments de la Secretaria
General. Els seus principals serveis són:

• Acreditar els representants permanents i els delegats per a cadascun dels
actes que es portin a terme, així com les seves famílies, el personal no
diplomàtic i finalment els treballadors domèstics.

• Portar el procés de creació de documentació relacionada amb les autoritzaci-
ons diplomàtiques, els canvis de visats, els permisos de treball, les targetes
d’exempció d’impostos, les plaques d’automòbils, les llicències de conduir
i les assegurances i duanes amb el departament corresponent dels EUA.

• Assessora i dóna suport a les missions als països en matèria de protocol i
procediment diplomàtic.

• Coordina i organitza cerimònies oficials i esdeveniments socials, incloent-
hi visites presidencials, presentació de credencials, cerimònies de signatura,
recepcions de comiat, etc.

• Aprova els actes que es puguin portar a terme a l’edifici principal de l’OEA.

• Coordina el protocol de les setmanes de programa per als estats membres.

Respecte a la precedència, queda tot determinat a través del seu reglament intern.
L’ordre dels representats titulars, interins i alterns o suplents s’estableix a partir
de les dates en què presenten els seus respectius documents acreditatius.

Respecte a l’ús de les banderes, les normes protocol·làries a seguir són aquestes:

http://www.oas.org/es/temas/protocolo.asp
http://www.oas.org/es/temas/protocolo.asp
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• La bandera pròpia de l’OEA onejarà a la part més alta de tots els edificis i
propietats que tingui aquesta organització.

• Quan hi hagi conferències i reunions de l’OEA a nivell ministerial fora de la
seu es desplegaran les banderes dels estats membres i de l’OEA a l’exterior
de l’edifici on es porta a terme l’acte.

• En els períodes de sessions de l’Assemblea General, les banderes dels estats
membres es desplegaran per ordre alfabètic en espanyol o en ordre de
precedència (d’esquerra a dreta, des d’una vista frontal), i a continuació
la bandera de l’OEA.

• En el cas que el país seu de l’Assemblea General vulgui donar precedència
a la pròpia bandera de l’OEA, aquesta es col·locarà al centre, i al costat
dret se situarà la bandera del país seu. Aquestes dues banderes estaran
separades de la resta a una distància equivalent a una vegada i mitja la
distància entre les altres banderes, sense interrompre l’ordre determinat per
a la seva col·locació.

• Es poden col·locar en línia recta o en semicercle, però es disposaran
d’esquerra a dreta, vistes frontalment, seguint l’ordre alfabètic en espanyol
dels països membres.

• En el cas d’actes organitzats pel país seu de l’Assemblea General, d’una
conferència o d’una reunió, i que no siguin actes de l’OEA o de l’Assemblea
General, caldrà observar el protocol per a les banderes establertes per al país
seu.

• Durant la salutació protocol·lària, a la fila de recepció, la bandera del
mandatari visitant es col·locarà a l’esquerra, al principi de la fila de recepció,
i al final de la fila es col·locarà la bandera de l’OEA.

• En cerimònies de firmes de convencions, tractats, protocols i acords bilate-
rals, la bandera de l’OEA es col·locarà a la dreta de la bandera de l’Estat
membre que subscriu el document.

2.4 El protocol de la Unió Europea (UE)

La Unió Europea és una organització política de caire internacional constituïda
amb la voluntat de propiciar i acollir la major part dels estats que es troben dins
del continent europeu.

Es va fundar l’any 1958 amb el nom de Comunitat Econòmica Europea (CEE),
amb una intenció econòmica. Els països fundadors van ser Alemanya, Bèlgica,
França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. Posteriorment es va crear un mercat
únic en què hi havia objectius econòmics, polítics i socials. I més tard, afegint-
hi temes relacionats amb el medi ambient, la salut, la seguretat, la migració, la
justícia i la lliure circulació. El canvi de nom de CEE a Unió Europea (UE) es va
produir l’any 1993.
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Han existit diferents tractats que han anat configurant les normes protocol·làries.
Avui la UE té un llibre d’estil on es procuren codificar els temes de protocol.

L’any 1986 es va dotar oficialment de símbol i de bandera. Es va reforçar el sentit
simbòlic de la bandera amb el color blau i dotze estrelles daurades de cinc puntes
que no es toquen entre si. L’any 1986 es va produir la primera hissada oficial.
Finalment, el darrer canvi més important es va produir a través del Tractat de
Lisboa de l’any 2007, amb noves adaptacions, sent la més destaca l’existència
d’una presidència bicèfala del Consell Europeu.

El protocol de la UE va partir de zero i va prendre com a models les regles i els usos
existents en els diferents estats membres. No hi ha un llibre d’etiqueta europea, i
depèn del país on es produeixi l’acte. Els primers caps de protocol van haver de
decidir com s’haurien de fer les visites oficials i com fixar les precedències entre
els estats membres i entre les institucions. Actualment, l’equip de protocol de la
UE es reuneix cada sis mesos amb els caps de protocol de tots els estats membres.

El Servei de Protocol assisteix el president del Parlament Europeu, els eurodi-
putats, el secretari general i altres organismes del Parlament en assumptes com
visites oficials dels caps d’Estat, visites de cortesia i de treball i reunions de les
comissions i delegacions mixtes.

Aquest servei està format pel cap de protocol i tretze persones que treballen
temes com benvingudes, preparació i concertació de programes, organització i
assistència a reunions, permetre l’accés als edificis del Parlament, tramitar visats,
planejar menús, escollir regals oficials i supervisar les despeses relacionades amb
totes aquestes activitats.

En el si de la UE tenen lloc diàriament infinitat d’activitats: actes, reunions, visites,
contactes bilaterals... Això ha fet que el protocol tingui unes característiques que
li són molt pròpies:

• Simplicitat.

• Sobrietat.

• Pocs elements cerimonials.

• Igualtat entre homes i dones.

• Igualtat de tracte i amb la mateixa dignitat entre els estats membres; no
obstant això, sempre es té en compte el país amfitrió, Bèlgica.

• No hi ha reialesa, militars ni clergat. Per aquest motiu, en els seus actes no
hi ha revisió de tropes, desfilades, escortes a cavall...

• Dos són els estaments: polítics i funcionaris.

Les institucions de la UE són: el Parlament Europeu, el Consell de la UE, el
Comissió Europea, el Tribunal de Justícia Europeu, el Tribunal de Comptes, el
Banc Central Europeu, el Comitè Econòmic i Social, el Comitè de les Regions i
finalment el Banc Europeu d’Inversions.
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2.4.1 Les precedències a la UE

D’una banda, tenim que les nacions que formen la UE s’ordenen de manera
alfabètica a partir del nom de cada país en la seva respectiva llengua nacional.
Aquest fet ja ens ha de cridar molt l’atenció, atès que les inicials dels noms
en els diferents idiomes varien considerablement; per exemple: Espanya-Spain-
Espagne; Ellas-Grècia-Greek; Eyre-Irlanda-Irlande...

Per altra banda, els organismes i les autoritats corresponents que es troben dins
de la UE es disposen a través del protocol intern, que es mostra molt extens. Els
organismes i els seus representants més importants són, en aquest ordre:

1. El Parlament Europeu i el seu president:

• Considerada la primera institució de la Unió, de manera que aquesta
figura precedeix totes les autoritats nacionals i europees.

• El mandat dura dos anys i mig.

2. El Consell de la UE i el president del Consell:

• Fins no fa gaires anys, els estats membres es tornaven per ocupar la
presidència durant un període de sis mesos, però des del Tractat de
Lisboa hi ha dues presidències: el president permanent del Consell
Europeu i el president de torn.

• Qui té la precedència? La decisió la té l’equip de protocol de la UE.

• Qui pot ser el president? Ho poden ser el ministre d’Assumptes
Exteriors o els caps d’Estat i/o de Govern.

3. La Comissió Europea i el seu president, que representa l’interès comú de la
UE:

• La Comissió està integrada per 28 comissaris (un per país), sent un
dels seus vicepresidents l’alt representant de la UE per a Assumptes
Exteriors i Política de Seguretat.

4. El Tribunal de Justícia Europeu i el seu president.

5. El Tribunal de Comptes de la UE i el seu president.

6. El Banc Central Europeu i el seu president.

7. El Comitè Econòmic i Social.

A continuació vindrien les institucions, que segueixen aquest ordre d’importàn-
cia:

• 8è, el Comitè de les Regions (en termes d’institució)

• 9è, el Banc Europeu d’Inversions
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Per altra banda, pel que fa a les personalitats, i atès que hi pot haver més figures
que institucions, ens trobem amb un ordre d’importància no coincident en els llocs
del setè al novè. És a dir, quant a les personalitats, la classificació continuaria, des
del sisè lloc, de la següent manera:

• 7è El secretari general i/o l’alt representant per a la Política Exterior i la
Seguretat Comuna (PESC). Desè lloc, altres ministres membres de la UE.

• 8è, altres ministres membres de la UE.

• 9è, els vicepresidents del Parlament Europeu i de la Comissió Europea.

• 10è, el president del Tribunal de Primera Instància.

• 11è, el president del Comitè Econòmic i Social (recordem que com a
institució ocupa en precedència el setè lloc).

• 12è, el president del Comitè de les Regions (recordem que com a institució
ocupa en precedència el vuitè lloc).

• 13è, el president del Banc Europeu d’Inversions (recordem que com a
institució ocupa en precedència el novè lloc).

• 14è, el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE).

• 15è, els membres de la Comissió i del Parlament.

• 16è, els jutges i advocats generals del Tribunal Europeu de Justícia.

• 17è, el Defensor del Poble Europeu.

• A partir del 18è anirien membres i representats segons el següent ordre de
precedència: els membres del Tribunal de Comptes, els membres directius
del Banc Central Europeu, els representats permanents, els vicepresidents
del Comitè Econòmic i Social, els vicepresidents del Comitè de les Regions,
els vicepresidents del Banc Europeu d’Inversions, els membres del Tribunal
de Primera Instància, el supervisor europeu de Protecció de Dades, el
president del Tribunal de la Funció Pública, els membres del Comitè
Econòmic i Social, els membres del Comitè de les Regions, els membres
del Tribunal de la Funció Pública, el secretari del Tribunal de Justícia
Europeu i secretaris generals i secretaris de les institucions i els organismes
europeus, el supervisor adjunt de Protecció de Dades, els directors generals
de les institucions i els organismes europeus i finalment els directors de les
institucions i els organismes europeus.

Un cop establertes les precedències de les autoritats de la UE, així com de les
institucions i personalitats dels organismes europeus, la següent precedència fa
referència a les que es corresponen a les institucions de la UE, com són el
Parlament, el Consell i la Troika.
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Parlament, Consell i Troika; presidències

En el Parlament europeu, les precedències queden establertes de la següent
manera:

1. President del Parlament Europeu.

2. Catorze vicepresidents (s’ordenen segons els vots obtinguts per votació
secreta). Quan no hi ha votació secreta, l’ordre l’estableix el president del
Parlament.

3. La Junta de Qüestors.

4. Els presidents dels grups parlamentaris (ordenats segons la representació
parlamentària que hagin obtingut).

5. Els presidents de les comissions (ordenats segons la decisió de la mesa).

6. Els presidents de les delegacions (ordenats segons la decisió de la mesa).

7. Els vicepresidents de les comissions (ordenats en el mateix ordre en què es
troben els seus presidents).

8. Els vicepresidents de les delegacions (ordenats en el mateix ordre en què es
troben els seus presidents).

9. Els membres del Parlament (ordenats per edat).

Respecte al Consell Europeu, que està presidit per torns per un període de sis
mesos, i d’acord amb un ordre establert, les precedències s’estableixen d’aquesta
manera:

1. President del país organitzador.

2. Següents països a presidir, fins a esgotar tots els països.

3. Un cop tots els països han esgotat la seva presidència es torna a començar
seguint l’ordre d’antiguitat, de manera que la presidència darrera del punt
dos, esdevindrà en aquest punt la darrera.

Respecte a la Troika, la seva missió és reforçar la política exterior i de seguretat
de la UE. La presidència està composta a partir de l’ordre següent:

1. El ministre d’Assumptes Exteriors que exerceix la presidència.

2. El ministre d’Assumptes Exteriors que la va exercir.

3. El ministre d’Assumptes Exteriors que la tindrà a continuació de l’actual.

4. El president de la Comissió Europea.

Finalment, per a la foto de família del Consell de la UE, el protocol torna a
determinar clarament els posicionaments i les precedències, de manera que ha de
quedar de la següent manera:

La UE a internet

Si voleu saber més sobre les
institucions i els organismes dins
de la UE podeu visitar la seva
pàgina web: goo.gl/wxpR9v.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.6.html
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• Al centre de la fotografia es col·loca el president del Consell Europeu de
torn.

• Pot assistir-hi, per interès, el president de la Comissió i també el president
del Parlament Europeu; s’hauran de col·locar immediatament al costat del
cap d’Estat amfitrió (president del Consell).

• Immediatament, els caps d’Estat i de Govern dels països membres, per ordre
dels consells europeus que tindran lloc en el futur.

2.4.2 La bandera de la UE; ús protocol·lari

La bandera europea simbolitza tant la Unió Europea com, més àmpliament, la
identitat i la unitat d’Europa. Això es veu reflectit en el seu disseny: sobre un
fons blau trobem un cercle d’estrelles daurades que representen la solidaritat i
l’harmonia entre els pobles d’Europa. La longitud de la bandera equival a tres
mitjos de la seva amplada, mentre que el radi del cercle equival a un terç de
l’amplada de la bandera (vegeu la figura 2.2).

Figura 2.2. La bandera de la UE i el seu disseny

El nombre d’estrelles no té res a veure amb el nombre d’estats que en formen part.
Si hi ha dotze estrelles és perquè el número dotze és el símbol de la perfecció,
la completesa i la unitat. Totes les estrelles estan en posició vertical, és a dir,
amb una punta dirigida cap amunt i altres dues sobre una línia recta imaginària,
perpendicular al pal de la bandera. La disposició de les estrelles es correspon amb
les de les hores en l’esfera d’un rellotge, i el seu nombre és invariable. La bandera
de la UE estarà mal reproduïda quan:

• L’emblema es reprodueix invertit.

• Hi ha una orientació errònia de les estrelles.

• Hi ha una mala disposició de les estrelles en el cercle: les estrelles han
d’estar disposades com les hores de l’esfera d’un rellotge (tal com succeeix
en el cas de les precedències).

En els països de la UE, la col·locació de la bandera europea en els pals dels
diferents centres oficials és optativa. Només és de caràcter obligatori en seus que
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tinguin relació amb la UE. Com que la seu oficial és a Brussel·les, la bandera
de la UE obre i tanca la línia de banderes dels països membres. Els països es
col·loquen per ordre alfabètic, encapçalant sempre la llista el país que presideix
en aquells moments l’organització (vegeu la figura 2.3).

Figura 2.3. Ordre protocol·lari de col·locació de la bandera

Als països membres se’ls recomana l’ús de la bandera de la UE en dies
assenyalats, com el Dia d’Europa (9 de maig) o qualsevol altre dia que promogui la
mateixa organització, així com qualsevol acte que tingui relació directa o indirecta
amb la UE.

La bandera pot ser utilitzada per tercers, però l’autorització d’ús no dóna el dret
d’exclusivitat ni permet la seva apropiació mitjançant registre o qualsevol altre
procediment. Es podrà utilitzar la bandera quan:

• La seva utilització no pugui conduir a confusió entre l’usuari i la UE o el
Consell d’Europa

• No estigui associat a objectius o activitats incompatibles amb els principis
i els objectius de la Comunitat Europea o el Consell d’Europa.

2.4.3 Les visites oficials a la UE

Les ocasions més importants per al servei de protocol són les visites oficials dels
caps d’Estat, ja que requereixen d’una preparació específica. Els hostes i les seves
delegacions són recollits a l’aeroport pel cap de protocol, son escortats per la
policia i rebuts oficialment pel president del Parlament Europeu a l’entrada del
Parlament, on estarà col·locada la catifa vermella. El Parlament és l’amfitrió,
i per tant ha de conèixer els usos, els costums, les necessitats i les preferències
alimentàries del seu convidat.

El servei de protocol coordina les visites amb mesos d’antelació, conjuntament
amb el servei de protocol del convidat. Sempre poden produir-se modificacions
de darrera hora, especialment en el programa o en la composició de la delegació.
Els ministres dels estats membres de la UE no són considerats convidats, ja que
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són representants del Consell i com a tals tenen l’obligació d’anar al Parlament en
determinades ocasions.

Per a altres tipus de visites no oficials els formalismes són menors, però han de
ser igualment correctes.

Respecte als obsequis, l’intercanvi de regals és una constant en quasi totes les
activitats oficials. Els regals es lliuren en funció del protocol i poden estar destinats
des dels caps d’Estat fins als xofers de les delegacions. Poden ser des d’un bolígraf
senzill fins a obsequis de gran valor. Ha d’imperar una idea: els regals han de ser
al més neutres possible per no ferir susceptibilitats.
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