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CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.- Objecte

De conformitat amb l'article 191 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, el present reglament té per objecte la creació i regulació dels honors i
distincions que pot concedir el M.I. Ajuntament de Dénia, així com els requisits i els tràmits per a la
seua concessió.

Aquests honors i distincions tenen com a finalitat premiar els especials mereixements, beneficis
assenyalats o serveis extraordinaris prestats a la ciutat de Dénia, directament o a través d'altres
entitats o institucions públiques, en qualsevol dels aspectes cultural, científic, esportiu, econòmic,
professional, social o polític.
Article 2.- Relació d'honors i distincions.
L’Ajuntament de Dénia podrà conferir alguna de les recompenses o distincions honorífiques
següents:

1r- Nomenament de fill o filla predilecte/a o adoptiu/va.
2n- Medalla de la ciutat.
3r- Claus de la ciutat.
4t- Retolació o nominació de via, plaça o espai públic, monument o edificació.
5é- Unes altres de caràcter excepcional:
-

Corbata.

-

Insígnia d'or de solapa.
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-

Reconeixement en forma de mètopa, placa o diploma.

-

Altres que es consideren en funció de les circumstàncies i dels temps.

Article 3.- Límits.
Amb l’única excepció del Cap de l'Estat espanyol, S.M. el Rei, no podran atorgar-se els honors i
distincions a persones que exercisquen alts càrrecs en l'Administració de l'Estat o de la comunitat
autònoma mentre els ostenten. Tampoc podrà atorgar-se a membres de la corporació municipal,
ni a dirigents polítics, durant el temps en què es troben en l'exercici del seu càrrec.
CAPÍTOL II.- DESCRIPCIÓ DELS HONORS I DISTINCIONS. REQUISITS PER A LA SEUA
CONCESSIÓ.
Article 4.- Normes generals
1.- Tots els honors i distincions continguts en aquest reglament manquen de caràcter administratiu
i econòmic, i atorgaran els drets de representació personal que s'atribueixen a cadascun d'ells,
fora del terme municipal, i als protocol·laris en els actes oficials o institucionals organitzats per
l’Ajuntament de Dénia, que es determine en cada cas, segons l'ordre de preferència establit en
l'article 2 d'aquest reglament.

2.- Tots els honors i distincions tenen caràcter vitalici, excepte aquells que per la seua naturalesa
o persona beneficiària es deduïsca el contrari, la qual cosa haurà de constar en l'acord o resolució
de concessió, i en els casos excepcionals en què es concedisca a títol pòstum, i la seua extinció
es pot produir per caducitat en els termes de la seua concessió, per desaparició de la seua
persona beneficiària, o per acte contrari de la Corporació, segons les formalitats establides en
cada cas per a la seua concessió.

3.- Les despeses que comporten els actes a celebrar i les condecoracions, seran sufragades per
l’Ajuntament de Dénia.

Article 5.- Nomenament de fill o filla predilecte/a o adoptiu/va
1.- El títol de fill predilecte o filla predilecta només podrà recaure sobre aquells que hagen nascut
en el terme municipal de Dénia.
El títol de fill adoptiu o filla adoptiva podrà conferir-se a persones que hagen nascut fora del
municipi de Dénia.

2.- L'expedient obert per a la concessió d'aquestes dues distincions que no s'haja tramitat en el
transcurs d'un any des que s’iniciara, caducarà i requerirà l'obertura d'un de nou.

2

3.- L'atorgament de les distincions de fill o filla predilecte/a o adoptiu/va, podrà portar associat, si
els mèrits contrets i si així s'estima convenient, la concessió de la Medalla de la Ciutat i/o la
retolació o nominació d'una via, plaça o espai públic, monument o edificació; la qual cosa haurà de
constar expressament en l'acord de concessió.

Si no fóra així, als fills predilectes i adoptius se'ls imposarà la insígnia d'or de l'Ajuntament, bé en
el transcurs de l'acte protocol·lari de concessió del títol, o bé amb anterioritat o posterioritat, durant
la signatura en el Llibre d'Honor.

4.- La concessió de les distincions honorífiques de Fill Predilecte/Adoptiu, Medalla de la ciutat i
Claus de la ciutat es formalitzarà en un acte solemne, al qual concorrerà la Corporació Municipal i
que se celebrarà en les instal·lacions municipals que a cada moment es consideren oportunes, en
virtut de les característiques especials de cada homenatjat.

Les persones receptores d’aquestes distincions signaran en el Llibre d'Honor de la ciutat el dia del
lliurament, bé en l'edifici consistorial si l'acte se celebrara en la Sala de Plens, bé en una sala
adequada a aquest efecte en la instal·lació municipal que es trie.
Article 6.- Medalla de la ciutat.
1.- Aquesta podrà concedir-se a persones físiques o jurídiques, entitats, institucions o
corporacions, tant locals, com nacionals i estrangeres, per haver prestat notables serveis a Dénia
o haver-li dispensat honors.

2.- Les persones distingides podran utilitzar la condecoració en qualsevol acte públic en què
participen, encara que l’acte no tinga relació amb la ciutat de Dénia. En el cas de concessió a
persones jurídiques, entitats, institucions o corporacions, la medalla la podrà lluir qui n’ostente la
màxima representació cada moment.

3.- La Medalla de la Ciutat tindrà en l'anvers l'escut de la ciutat. El revers portarà la següent
inscripció:
“Medalla de la Ciutat de Dénia
Nom del receptor i data de lliurament”
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Article 7.- Clau de la ciutat.
La podrà atorgar l'alcalde o alcaldessa amb motiu de la visita oficial a la ciutat, de personalitats de
la més alta rellevància nacional o internacional, amb el format que s’haja utilitzat tradicionalment.
Article 8.- Retolació o nominació de via, plaça o espai públic, monument o edificació.
És una distinció que l'Ajuntament destinarà per realçar mereixements de persones i entitats,
exercits en benefici del municipi, i amb la finalitat que perduren en la memòria dels ciutadans.
Es procurarà que els espais a retolar estiguen relacionats amb l'activitat desenvolupada per les
persones o institucions objecte de distinció.
Article 9.- Uns altres: corbata d'honor, insígnia d'or de solapa, mètopa i altres distincions
especials.
Les atorga l'alcaldia segons el seu criteri, així mateix haurà d’atendre les circumstàncies especials.
La corbata d'honor i la mètopa seran concedides a institucions o associacions locals o
relacionades amb el municipi, públiques o privades. La corbata es podrà lluir en emblemes o
estendards.
La insígnia d'or de solapa es lliurarà a persones a títol individual o com a representants
d'associacions o entitats de la ciutat. Podran lluir-la en qualsevol acte públic en què participen,
tinga o no relació amb la ciutat de Dénia.
CAPÍTOL III.- EXPEDIENT DE CONCESSIÓ

Article 10.- Necessitat d’expedient previ.
Excepte en el cas de l'atorgament de la Clau de la ciutat i d'uns altres de caràcter excepcional com
la corbata, la insígnia d'or de solapa o la mètopa, serà necessària la tramitació d'un expedient per
a la concessió dels honors i distincions previstos en aquest reglament. En l’expedient, hauran de
quedar acreditats i justificats degudament els mèrits contrets i la seua importància en relació amb
el rang de la recompensa honorífica.
Aquest expedient es tramitarà de conformitat amb la legislació sobre procediment administratiu
local vigent, amb les especialitats que es relacionen a continuació.
Article 11.- Iniciació de l'expedient.
Per a l'atorgament dels honors i distincions previstos en aquest reglament i amb l'excepció
esmentada en l'article anterior, es requerirà una resolució de l'alcaldia que dispose la incoació de
l'expedient, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, almenys, del nombre legal de
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membres de la corporació. Ha de contenir el nom complet de la persona candidata proposada, la
distinció honorífica que es tracta, i una justificació dels mereixements que l'avalen, fonamentats en
fets concrets i proporcionats a la importància de la distinció que es pretén.
També podrà sol·licitar-se la iniciació de l'expedient mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia i subscrit,
almenys, per cinc entitats públiques o privades, degudament constituïdes conforme a la normativa
vigent. Es decretarà la incoació en cas que la sol·licitud reunisca els requisits establits en la
normativa sobre procediment administratiu i els continguts en el paràgraf anterior, i podrà declararse la reserva d’allò que resulte de l'expedient, amb vista a la concessió de la distinció proposada o
una altra de superior o inferior categoria.
En el mateix decret d'iniciació de l'expedient es disposarà el nomenament de l'instructor o
instructora i, secretari o secretària, si és el cas.
Article 12.- Instrucció de l'Expedient.
L’instructor o instructora practicarà totes les informacions, proves i diligències que estime
convenients per quiratar els mereixements de la persona candidata proposada, i haurà de deixar
constància en l'expedient de tots aquells serveis, fets o actuacions que motiven la concessió de
l'honor o distinció corresponent.

Així mateix, l'Instructor o instructora podrà sol·licitar el dictamen, opinió o assessorament d'altres
entitats, organismes o particulars, que ho hauran d'emetre en un termini no superior a quinze dies
hàbils.

L’instructor o instructora tindrà en compte l'opinió favorable i les adhesions dels col·lectius, entitats
o associacions que estiguen directament relacionats amb l'àmbit d'actuació de la persona
candidata. Si no es compleix aquesta premissa, o en el termini d'un any no s'han pogut constatar
convenientment els seus mereixements, es tancarà l'expedient sense atorgar la distinció, prèvia
comunicació a la Comissió Informativa corresponent.
Article 13.- Finalització de l'expedient.
Conclosa la instrucció de l'expedient, la persona que l’instrueix formularà proposta d'acord al Ple
de la Corporació que, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, adoptarà un
acord que concedirà o denegarà la distinció que procedisca.
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Es requerirà el vot favorable de les dues terceres parts (2/3) del nombre legal de membres de la
Corporació per a la concessió de les distincions de Fill Predilecte o Adoptiu, Medalla de la Ciutat i
de la retolació o nominació de via, plaça o espai públic, monument o edificació.

Article 14.- Expedient de retolació o nominació de via, plaça o espai públic, monument o
edificació.

S'estarà al que es disposa per l'ordenança reguladora i/o el Departament d'Estadística de
l'Ajuntament.
Article 15.- Expedient de lliurament de la Clau de la ciutat.
Per les peculiaritats de la distinció que es tracta, bastarà Resolució de l'Alcaldia de concessió
d’aquesta, que contindrà la deguda justificació dels mereixements, amb suport dels informes o
documentació que s'estimen precisos i consulta oral o escrita als portaveus dels diferents grups
polítics, amb caràcter no vinculant.

D'aquesta resolució s'informarà al Ple en la primera sessió que se celebre.
CAPÍTOL IV.- IMPOSICIÓ
Article 16.- Imposició
1.- Els nomenaments corresponents seran objecte d'imposició en l'espai municipal que es
considere oportú en cada cas, amb una convocatòria de tots els membres de la Corporació,
autoritats i representants de les entitats i associacions que s'estimen adequats.
Amb el lliurament de la distinció corresponent a l'interessat o la seua representació, segons
s'estableix en aquest reglament, es concedirà una certificació de l'acord o resolució corresponent
en el format que es considere adequat.
2.- La retolació o denominació de via, plaça o espai públic, monument o edificació es formalitzarà
in situ, en acte públic.

Aprovat en Sessió Plenària del 25 de gener de 2015.

Publica en el B.O.P d’Alacant el 17 de març de 2015.
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