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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És objecte del present Reglament la regulació dels procediments i formes de
reconèixer els mèrits especials de ciutadans, entitats i institucions en la seua
vinculació amb el municipi.
També és objecte el protocol i el cerimonial dels actes públics, així com
retolació de les denominacions de les vies públiques del municipi.
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL I NATURALESA
L’aprovació del present Reglament se fonamenta en els articles, 4 i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 50.24 i
189 a 191 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
establixen que les corporacions locals poden acordar la concessió de medalles,
emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics, a la fi de premiar especials
mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, previs els tràmits
necessaris que s’estableixen en este reglament.
CAPÍTOL II. DELS HONORS I LES DISTINCIONS
ARTICLE 1.
Els honors i distincions que l’Ajuntament del Faura podrà atorgar, com a
reconeixement de mèrits civils, vincles o circumstàncies especials o de serveis
singulars a la Vila, seran els següents:

a) Medalla d’Honor de la Vila
b) Ciutadà d’Honor
c) Insígnia de regidors/es
Estes distincions són merament honorífiques i no atorgaran cap dret econòmic
ni administratiu.

ARTICLE 2.
Medalla d’Honor de la Vila. S’atorga a les persones físiques o jurídiques,
privades o públiques, com a recompensa municipal creada per a premiar els mèrits
extraordinaris per accions, servicis o difusió del nostre poble, en qualsevol àmbit, bé
siga cultural, artístic, econòmic, social, polític o esportiu. És la més alta distinció de
l’Ajuntament, pel que la seua concessió s’efectuarà sempre d’acord a uns criteris molt
restrictius.
Ciutadà d’Honor. S’atorga per a compensar aquelles persones que visquen en
el municipi, nascudes o no al poble, que hagen destacat de manera extraordinària, per
una trajectòria professional de les quals meresca la consideració i l’agraïment oficial o
per haver prestat serveis meritoris en l’àmbit públic o a la pròpia col·lectivitat, i que
hagen tingut ressò tan dintre com a fora del nostre poble. Els criteris d’atorgament són
menys restrictius.
Insígnia de regidors/es. Es lliurarà als electes municipals en el moment de la
constitució de la Corporació i és el símbol que els acredita com a regidors de
l’Ajuntament de Faura. Les insígnies estan numerades amb números romans. També
es pot lliurar, si així ho decideix l’Alcaldia, als secretaris amb motiu de la seua jubilació.
CAPÍTOL III. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ D’HONORS I
DISTINCIONS
ARTICLE 3.
1. La concessió de qualsevol dels honors o distincions d’aquest Reglament,
requerirà la instrucció prèvia de l’expedient administratiu oportú que servei per
determinar els mèrits o circumstàncies que aconsellen aquella concessió.
2. El procediment s’iniciarà d’ofici per l’Alcaldia.
3. Per Decret d’Alcaldia se nomenarà com a instructor de l’expedient a un
membre de la corporació o a un empleat públic. L’instructor practicarà totes
aquelles diligències que crega oportunes per esbrinar els mèrits de la persona
proposada i sol·licitarà informes i declaracions d’aquelles persones,
corporacions, institucions o entitats que estime convenients per a l’elaboració
documentada de la proposta.
4. Acabada la pràctica de les diligències acordades, l’instructor remetrà una
proposta motivada a l’Alcaldia, que podrà acordar l’ampliació de les diligències
o acceptar totalment el dictamen. En cas d’acceptació, l’Alcaldia elevarà una
proposta al Ple.
L’acord definitiu de concessió d’honors i distincions serà competència exclusiva
del Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

5. Els honors i les distincions individuals podran concedir-se en vida de la persona
homenatgeada o bé de forma pòstuma i són intransferibles.
ARTICLE 4.
El lliurament dels honors i les distincions acordats pel Ple se celebrarà en acte
públic solemne, en els termes en què s’assenyalen en l’acord plenari, procurant-se
atorgar suficient publicitat, i s’acompanyarà dels guardons i dels documents
acreditatius complementaris.
ARTICLE 5.
Les distincions, siguen de caràcter individual o col·lectiu, només podran
concedir-se una sola vegada a favor de la mateixa persona física o jurídica.
ARTICLE 6.
Les persones que ostenten les distincions gaudiran d’un lloc d’honor en els
actes públics a què siguen invitats.
CAPÍTOL IV. DE LA REVOCACIÓ DELS HONORS
ARTICLE 7.
L’Ajuntament podrà revocar els honors i distincions concedits quan la persona
receptora incórrega en qualsevol causa que comporte la indignitat o el demèrit.
Aquesta decisió requerirà la instrucció d’un expedient on queden degudament
justificades les causes que el fonamenten i se seguirà el mateix procediment que per a
la seua concessió.
CAPÍTOL V. DEL LLIBRE DE REGISTRE D’HONORS I DISTINCIONS
ARTICLE 8.
El Llibre de registre d’Honors i Distincions contindrà les distincions que es
regulen en el present Reglament.
La Secretaria de l’Ajuntament serà l’òrgan que tindrà encomanada la custòdia
del Llibre de registre d’Honors i Distincions, on seran inscrites les concessions per
ordre cronològic amb un extracte de l’acord o resolució d’atorgament. Igualment caldrà
anotar-hi, en cas de revocació, la cancel·lació corresponent. Podrà elaborar-se per
procediments informàtics i serà públic.
CAPÍTOL VI. DEL LLIBRE D’OR
ARTICLE 9.
L’Ajuntament disposa d’un Llibre d’Or, on podran signar aquelles personalitats
d’ordre polític, cultural, científic o per qualsevol mèrit, de notorietat pública, que visiten

el poble i per iniciativa pròpia, per invitació de l’Alcaldia o en ocasió de presència
oficial, visiten l’Ajuntament.
CAPÍTOL VII. DEL LLIBRE D’OR DE REGIDORS
ARTICLE 10.
L’Ajuntament disposa d’un Llibre d’Or de Regidors, on s’inscriu per ordre
cronològic d’atorgament de les insígnies d’escut d’or i signen els regidors i regidores
electes.
CAPÍTOL VIII. DEL PROTOCOL I CERIMONIAL
ARTICLE 11.
El protocol s’aplica en els actes organitzats per l’Ajuntament i regula el
cerimonial relatiu als actes públics, la presidència, la precedència de les autoritats
corporatives i la prelació dels seus assistents.
ARTICLE 12.
Els actes on participen autoritats autonòmiques o estatals, es regiran segons la
normativa vigent aplicable.
ARTICLE 13.
La presidència de l’acte és unipersonal i correspon a l’Alcaldia. L’Alcaldia podrà
cedir la presidència i, en el seu cas, organitzar una presidència honorífica, quan per
raó de respecte, jerarquia o rang ho considere convenient.
L’ordre dels membres de la Corporació no s’alterarà mai, fins i tot quan l’acte
siga de la competència d’un d’ells, excepció feta quan un membre d’aquesta
Corporació intervinga en l’acte i forme part de la presidència de la mesa.
ARTICLE 14.
La precedència entre els membres de la Corporació serà la següent:
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde/ssa – President/a.
Tinents/es alcaldes/sses pel seu orde.
Regidors/es integrants de la Junta de Portaveus, de major a menor representació
municipal.
Regidors/es de la Junta de Govern pel seu orde de nomenament.
Regidors/es de l'Equip de Govern per l'orde establit en la candidatura electoral.
Resta de Regidors/es pel seu orde electoral i ordenats de major a menor
representació municipal.
Regidors/es no adscrits.

En aquells casos de caràcter municipal que així ho precisen, darrere dels
membres de la corporació, se situaren les persones següents:
•
•

Exalcaldes de Faura, segons l'orde d'antiguitat del càrrec.
Personalitats o representants d'entitats que ostenten la Medalla d'Honor .i la
distinció de Ciutadà d’Honor de la Vila de Faura, segons l’ordre d’atorgament de
les distincions.

En tot cas, es tindran en compte les normes protocol·làries establides en la legislació
estatal i autonòmica.
ARTICLE 15.
En l’exercici del seu càrrec, i especialment en els actes oficials de caràcter
general i solemne, els membres de l’Ajuntament podran portar la insígnia de l’escut
d’or com a distintiu inherent a la seua autoritat, i el bastó de comandament en cas de
l’Alcaldia.
ARTICLE 16.
1. En el supòsit de defunció dels membres de la Corporació, l’Alcaldia i, si és el cas la
Tinença Alcaldia, acordarà, amb la família de la persona difunta, els actes que es
consideren oportuns, procurant la major dignitat als mateixos.
2. En el supòsit de defunció de persona que estiguera en possessió de la Medalla
d’Honor o de la distinció de Ciutadà d’Honor de la Vila de Faura, l’Alcaldia
acordarà, amb la família de la persona morta, la participació de l’Ajuntament en els
actes que s’organitzen. Es procedirà de la mateixa manera en el supòsit de la
defunció d’exalcalde/eixa.
CAPÍTOL IX. DELS SÍMBOLS MUNICIPALS
ARTICLE 17.
La utilització, ús o difusió, per qualsevol mitjà de reproducció de l'escut de
Faura, requerirà autorització expressa de l'Alcaldia, amb la sol·licitud prèvia
fonamentada en raons d'interés públic.
Els grups polítics municipals podran fer ús de l'escut de Faura en els seus
escrits oficials sense necessitat d'autorització.
CAPÍTOL X. DE RETOLACIÓ DE CARRERS
ARTICLE 18.
Totes les noves places, carrers, passeigs, és a dir, qualsevol tipus de via del
nostre poble serà designada per un nom aprovat pel Ple de l’Ajuntament. El nom ha de
ser adequat i no podrà anar en contra de la llei ni de les bones costums.

En el moment, en què hi hagen noves vies urbanes per a retolar, es crearà una
comissió amb caràcter assessor, integrada per: l’Alcaldia, portaveus dels grups polítics
municipals i, en el seu cas, regidor/a de cultura. Practicarà totes les diligències que
considere necessàries per a investigar els mèrits o les circumstàncies de la persona
proposada, i emetrà una proposta motivada a l’Alcaldia, que podrà acordar l’ampliació
de les diligències o acceptar totalment el dictamen. En cas d’acceptació, l’Alcaldia
elevarà una proposta al Ple.
L’acord definitiu serà competència exclusiva del Ple, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En el Llibre de registre d’Honors i Distincions s’inscriuran els concedits amb
anterioritat a l’aprovació d’aquest Reglament.
DISPOSICIONS FINAL
PRIMERA. En tot allò no previst en este Reglament cal ajustar-se a la normativa legal
europea, estatal, autonòmica i la resta de normes d’aplicació.
SEGONA. A l’entrada en vigor del present Reglament quedarà derogada qualsevol
disposició municipal que s’opose o contradiga el que dispose en ell.
TERCERA. Este Reglament no entra en vigor fins que s'haja publicat completament el
text en el “Butlletí Oficial de la Província”, i hagen transcorregut els terminis previstos
en l'article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril.
Faura, 2 d’abril del 2014
L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos.

