REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Aquest Reglament té com a objecte la regulació dels honors, distincions i
nomenaments honorífics que estan encaminats a premiar els mereixements especials, les
qualitats i circumstàncies singulars que concorren en les persones guardonades, i que hagen
contribuït a augmentar el prestigi de Bellreguard des del punt de vista de les més variades
formes de l'activitat humana. Per a valorar els mèrits de les persones candidates, serà necessari
que es tinga en compte la seua actuació cívica global cap a la col·lectivitat, a més de les seues
actuacions o serveis concrets pels quals puga destacar.
Article 2. Aquest Reglament es redacta fent ús de les facultats concedides pels articles 137 i
140 de la Constitució, articles 4 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i articles 50.24, 70.28 i 189
a 191 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre.
Article 3. Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter
exclusivament honorífic sense que, per tant, atorguen cap dret econòmic ni administratiu.
Article 4.
1. No podran ser atorgats honors ni cap tipus de distincions, basats en el present
Reglament, a les persones membres de la corporació municipal en exercici, i fins a 8 anys
després de la data del seu cessament en el seu últim exercici, excepte que haja succeït la seua
defunció amb anterioritat al transcurs d'aquest termini.
2. Amb la sola excepció del M. Hble. Sr/a President o Presidenta de la Generalitat, cap
de les procedents distincions i honors podran ser atorgats a persones que exercisquen alts
càrrecs en l'Administració i respecte dels quals es trobe la corporació en relació de subordinada
jerarquia, funció o servei, mentre subsistisquen aquests motius.
Article 5.
1. La concessió de totes les distincions honorífiques haurà d'anar precedida del
compliment de les normes establides en aquest Reglament.
2. Per a la concessió de qualsevol dels honors i distincions previstos en aquest
Reglament serà necessària la instrucció del corresponent expedient, a fi de determinar i
constatar els mèrits i les circumstàncies que aconsellen i justifiquen l'atorgament.
Capítol II. Dels Honors i Distintius Honorífics
Article 6. Els honors que l'Ajuntament de Bellreguard podrà conferir per a premiar

mereixements especials o serveis extraordinaris prestats, seran els següents:
1. Nomenament de Fill/a Predilecte/a.
2. Nomenament de Fill/a Adoptiu/a.
3. Diploma de Reconeixement.
4. Ciutadà Honorari i Visitant il·lustre
Secció I – dels Títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/a
Article 7.
1. Els nomenaments de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/a, ambdós per igual,
constitueixen la més alta distinció d'aquest Ajuntament, per la qual cosa s'aplicaran sempre
criteris molt restrictius per a la seua concessió.
2. Cada vegada que es nomene una persona com a Fill/a Predilecte/a i/o Fill/a Adoptiu/a,
es farà la corresponent difusió de la biografia i dels mèrits del nominat/ada.
3. La concessió del nomenament de Fill/a Predilecte/a només podrà recaure en qui, sent
natiu de Bellreguard, haja destacat de manera extraordinària per qualitats o mèrits personals o
per serveis prestats en benefici o honor de Bellreguard que siguen motius de vertader
reconeixement col·lectiu.
4. La concessió del Títol de Fill/a Adoptiu/a, només podrà atorgar-se a les persones que
sense ser natius de Bellreguard, reunisquen les circumstàncies assenyalades en el paràgraf
anterior.
5. Per a la concessió dels títols de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/va, es necessitarà el
vot favorable de dos terços del membres corporatius
Article 8.
1. Tant en el nomenament de Fill/a Predilecte/a com el de Fill/a a Adoptiu/a podran ser
concedits a títol pòstum, i seran considerats de la mateixa jerarquia i honor.
2. Ambdós nomenaments tindran caràcter vitalici i, una vegada atorgats tres per a cada
un d'ells, no es podran conferir altres mentre visquen les persones afavorides, llevat que es
tracte de casos molt excepcionals segons el parer de la corporació, que haurà de declarar esta
excepcionalitat prèviament a la seua concessió, en sessió plenària i mitjançant un acord que
requerirà el vot favorable de les dos terceres parts del nombre legal de membres de la
corporació, sense cap vot en contra.
Article 9. Les persones que esdevinguen Fill/a Predilecte/a o Fill/a Adoptiu/a de Bellreguard,
tindran dret a acompanyar a la corporació municipal en aquelles solemnitats on concórrega,
ocupant el lloc que per tal motiu li siga indicat.

L'Alcaldia dirigirà a les persones distingides una comunicació oficial on constarà el lloc, la data
i l'hora de la celebració de la solemnitat i oferirà la invitació a assistir-hi.
Article 10. La persona a favor de la qual s'acorde concedir qualsevol dels títols continguts en
l'Article 7 d'aquest Reglament, junt amb la certificació de l'Acord Plenari que els concedeix,
rebrà un diploma amb la llegenda següent:
“L'Excel·lentíssim Ajuntament de Bellreguard, desitjant deixar constància de l'agraïment, o
interpretant el sentir unànime del seu veïnat, s'honora concedint a ….. el Títol de Fill/a
Predilecte/a – Fill/a Adoptiu/a, com a públic reconeixement que repercuteix en benefici i
honor del poble de Bellreguard. Bellreguard, a ….. de …..”

Secció II. Del Diploma de Reconeixement
Article 11.
1. El Diploma de Reconeixement té com a objecte distingir persones físiques, natives o
no de Bellreguard, o entitats que, per la seua tasca cultural, esportiva, econòmica, social, etc.,
contribuïsquen o hagen contribuït a prestigiar el municipi.
2. La concessió serà anual, si n'hi ha, i el seu número no serà restringit, ni podrà ser
concedit a títol pòstum, en el cas de les persones físiques.
Article 12.
1. L'entrega dels Diplomes de Reconeixement s'organitzarà en una recepció que podrà o
no tenir caràcter oficial, a l'efecte de constituir-se o no el Ple de l'Ajuntament. En els Diplomes
hauran de figurar el nom, els cognoms, la data de la sessió del Ple on s'ha aprovat la concessió, i
el mèrit.
2. La data de la recepció serà el dia que l'Ajuntament estime convenient i l'acord plenari
requerirà el vot favorable o afirmatiu de la majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació.
Capítol III. Del Procediment de Concessió dels Honors
Article 13.
1. La concessió dels honors a què es refereix aquest Reglament requerirà la instrucció
prèvia de l'expedient oportú, que servisca per a determinar els mèrits o les circumstàncies que
aconsellen aquella concessió.
2. L'inici de la instrucció de l'expedient, podrà efectuar-se per decisió d'Alcaldia, a
proposta de la regidoria competent, a instància d'entitats, associacions o col·lectius per mitjà de
sol·licitud motivada que incorpore un annex que arreplegue la identitat completa i firma de les
persones que promoguen la mesura, en número suficient segons el parer de la corporació.

Article 14.
1. La iniciació de l'expedient es farà per Decret de l'Alcaldia qui designarà un regidor o
regidora com a instructor o a un funcionari públic de la corporació, que s'ocuparà de la
tramitació de l'expedient, i un secretari, que serà un funcionari municipal. D'aquest decret es
donarà compte en el Ple de la corporació municipal en la següent sessió que se celebre.
2. L'instructor practicarà totes les diligències que estime necessàries amb la finalitat
d'investigar els mèrits de la persona proposada, sol·licitant informes i rebent declaració de totes
aquelles persones o representants d'entitats que puguen subministrar dades, antecedents o
referències que conduïsquen a l'esclariment d'aquells. Aquest també haurà de realitzar totes les
accions necessàries tendents a l'acreditació de l'actitud cívica de la persona proposada.
3. L'Alcaldia, a la vista de l'expedient, podrà acordar l'ampliació de diligències o
acceptar plenament l'informe i, en aquest cas, elaborar el dictamen corresponent amb la finalitat
de sotmetre-ho al Ple de la corporació perquè adopte la resolució que estime procedent, en la
forma que es disposa en aquest Reglament. En cas d'ampliar-se les diligències, estes es faran en
el termini més breu possible, i en cap cas superaran els 30 dies.
Article 15.
1. La concessió dels honors i de les distincions que regula aquest Reglament serà
competència del Ple de la corporació municipal, requerint-se per a la seua aprovació l'adopció
de l'acord amb el vot favorable en els casos següents:
a) Per nomenament de Fill/a Predilecte/a o Adoptiu/a, l'acord requerirà que els
vots afirmatius igualen o superen els dos terços del nombre de fet de membres que integren la
corporació i, en tot cas, majoria absoluta del seu nombre legal.
b) En el cas del Diploma de Reconeixement del poble de Bellreguard, l'acord es
podrà adoptar per majoria absoluta.
2. Aquest acord s'exposarà al públic a l'efecte d'informació en el Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament.
Article 16. Acordada la concessió dels honors i distincions, l'Alcaldia assenyalarà el dia, el lloc
i l'hora de la solemne entrega del guardó a les persones que els han sigut concedits.
Article 17. L'Ajuntament de Bellreguard podrà privar dels honors i les distincions que són
objecte del present Reglament, siga quina siga la data en què van ser conferides, a les persones
que incórreguen en faltes que aconsellen aquesta mesura. En aquest cas, la revocació s'haurà
d'adoptar per mitjà de la tramitació de l'expedient que s'instruirà amb les mateixes
característiques i garanties que el del seu atorgament.
Article 18. Una persona física, entitat o Corporació només podrà ser distingida en una sola
ocasió pel mateix honor.

Capítol IV. Del Llibre-Registre de Distincions Honorífiques
Article 19.
1. Un extracte, almenys, dels acords de la corporació atorgant qualsevol dels honors
mencionats, haurà d'inscriure's en un Llibre-Registre, que estarà a càrrec del titular de la
Secretaria General de l'Ajuntament.
2. El Llibre-Registre estarà dividit en tantes seccions com a tipus de distincions es
regulen en el present Reglament.
3. A cada una de les seccions anteriors s'inscriuran, per ordre cronològic de concessió,
els noms i les circumstàncies de cadascuna de les persones distingides, la relació de mèrits que
van motivar la concessió i la seua data.
Article 20. En cas de privar-se a alguna persona de la distinció que se li havia atorgat al seu dia,
es realitzarà la cancel·lació corresponent de l'alta en el Llibre Registre, siga quina siga la data
en què haguera sigut conferida.
Capítol V. Del Llibre d'Honor de Bellreguard
Articulo 21.
1. Es crearà el «Llibre d'Honor de Bellreguard» per a arreplegar les firmes i, si és el cas,
les dedicatòries de les persones de destacada importància que visiten el municipi i així queda
constància de la seua honorosa presència.
2. El Llibre d'Honor de Bellreguard estarà sota la custòdia i disposició de l'Alcaldia de
l'Ajuntament.
Disposició final
D'acord amb l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, el present reglament entrarà en vigor quan s'haja
publicat completament el seu text i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la
mateixa norma.
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