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REGLAMENT MUNICIPAL D’HONORS, 
DISTINCIONS, PROTOCOL I SÍMBOLS DEL 

MUNICIPI. 
 

 

 TÍTOL I. HONORS I DISTINCIONS 

 

 CAPÍTOL I. 

 Dels honors de l’Ajuntament. 

 

 Article 1er. - 1)  Els honors que l’Ajuntament de Castelló de Rugat podrà concedir 

per a premiar especials mèrits o serveis extraordinaris realitzats al municipi seran els 

següents : 

 

 1. Títol de Fill/a Predilecte/a de Castelló de Rugat. 

 2.Títol de Fill/a adoptiu/va de Castelló de Rugat. 

 3. Medalla de Castelló de Rugat al mèrit 

 4. El Llibre d’Or de la Vila. 

 

   2) Les distincions senyalades a l’article anterior són merament 

honorífiques, sense que  puguen atorgar a les persones posseïdores cap dret econòmic ni 

administratiu. 

 

 CAPÍTOL II 

 Dels títols de Fill/a Predilecte/a, de Fill/a Adoptiu/va i la Medalla de Castelló al 

Merit. 

 

 Article 2on. 1) La concessió del Títol de Fill/a Predilecte/a de Castelló de 

Rugat sols podrà recaure en qui, havent nascut a Castelló de Rugat, haja destacat de forma 

extraordinària per qualitats o mèrits personals o per serveis realitzats en benefici o honor de 

Castelló de Rugat, aconseguint mèrit suficient per a fer-se mereixedor/a d’aquesta 

distinció. 

   2) La concessió del títol de Fill/a Adoptiu/va de Castelló de Rugat 

podrà atorgar-se a les persones que sense haver nascut al municipi reunesquen les 

circumstàncies senyalades al paràgraf anterior. 

   3) La Medalla de Castelló de Rugat al Mèrit és una insígnia creada 

per a distingir aquelles persones, entitats o institucions que en les seues activitats ja siga 

artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores, hagen destacat 

d’una forma pública i notòria, afavorint els interessos de Castelló de Rugat i el seu progrés 

cultural, econòmic o social en general. 

   4) Tant el títol de Fill/a Predilecte/a com el d’Adoptiu/va i la 

Medalla de Castelló de Rugat al Mèrit podran ser concedits a títol pòstum, sempre que la 

persona finada haja acreditat en vida els mèrits abans mencionats. 
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 Article 3er. 1) Els títols de Fill/a Predilecte i Adoptiu/va, els dos d’igual 

distinció, constitueixen la més alta distinció que pot oferir l’Ajuntament. És per aquest 

motiu que la seua utilització es farà sempre emprant criteris molt restrictius. 

   2) Els títols anteriors tindran caràcter vitalici, i una vegada concedits 

tres de cadascún d’ells no podrà atorgarse’n altre en tant en quant visquen les persones 

afavorides amb aquestes distincions. No obstant això, i amb caràcter extraordinari i 

excepcional, a judici de la Corporació, es  podrà declarar una excepcionalitat, que haurà de 

ser aprovada en sessió plenària i per unanimitat. 

   3) Per a la concessió de la Medalla de Castelló de Rugat al Mèrit, els 

criteris  seran menys restrictius que per a la concessió dels títols als que fa referència el 

primer apartat  d’aquest article i se’n concediran tantes com la corporació estime 

oportunes. 

 

 Article 4t.  1) La concessió dels títols als quals es refereix aquest capítol serà 

acordada  per la Corporació Municipal per majoria absoluta, a proposta de l’alcalde i previ 

expedient on s’hauran d’acreditar els mèrits que justifiquen la concessió d’aquests honors.

  

   2) La Medalla al Mèrit s’ajustarà al model que en el seu dia aprove la 

Corporació Municipal . 

 

 Article 5é.  1) Les persones a les quals els siga concedit qualsevol dels títols a 

que es refereix aquest capítol, tindran dret, prèvia invitació oficial de l’Alcalde, a 

acompanyar la Corporació Municipal en els actes o esdeveniments en que aquesta 

participe, ocupant el lloc que per a tal fi se’ls assenyale. 

 

 

 CAPÍTOL III. 

 Del procediment de concessió d’honors. 

 

 Article 6é.  1) La concessió dels honors als quals fa referència aquest reglament 

requerirà la instrucció prèvia de l’oportú expedient, que servirà per a determinar els mèrits 

o circumstàncies que aconsellen aqueixa concessió. 

   2) La iniciació del procediment es farà per decret d’Alcaldia, bé per 

pròpia iniciativa, bé per una petició raonada per un organisme oficial, entitat o associació. 

Quan la proposta es referesca a un funcionari de la Corporació s’estarà a l’empara d’allò 

que es recull al present reglament i d’allò que dispose la legislació vigent. 

   3) Al decret d’Alcaldia es designarà entre els regidors i regidores 

un/a que farà d’instructor que s’ocuparà de la tramitació de l’expedient. 

 

 Article 7é. 1) L’instructor practicarà totes aquelles diligències que crega 

oportunes per esbrinar els mèrits de la persona proposada, sol.licitant informes i 

declaracions d’aquelles persones, Corporacions,  Institucions o Entitats que estime 

convenient per a l’elaboració documentada de la  seua proposta. 

   2) Acabada la pràctica de les diligències acordades, l’instructor 

remitirà una proposta motivada a l’Alcaldia-Presidència. qui podrà acordar l’ampliació de 

les diligències o acceptar plenament el dictamen.  

   3) En el cas d’acceptació per part de l’Alcaldia del dictamen, es 

sometrà a l’aprovació del Ple Municipal. 
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 Article 8é. 1) Un extracte dels acords de la Corporació concedint qualsevol dels 

honors citats haurà d’inscriure’s en un Llibre- Registre d’Honors i Distincions, del qual 

se’n farà càrrec el titular de la Secretaria de l’Ajuntament. 

   2) S’inscriuran en aquest llibre, per ordre cronològic de concessió, 

els noms i les circumstàncies personals de cadascuna de les persones afavorides, la relació 

de mèrits que motivaren la seua concessió, la data d’aquesta i en el seu cas, la del seu òbit. 

   3) L’Ajuntament podrà privar de les distincions que recull aquest 

reglament, amb la consegüent cancelació d’assentament al llibre-registre, a qui incórrega en 

faltes que aconsellen aquesta mesura extrema. L’acord de la corporació en el qual s’adopte 

aquesta mesura, anirà  precedit de la proposta i informe reservat de l’alcaldia i caldrà el 

mateix nombre de vots que calgueren per otorgar-li la distinció. 

 

 Article 9. 1) Els honors que la Corporació Municipal puga atorgar a la persona 

que detente la Corona d’Espanya, no requerirà altre procediment que la prèvia consulta a la 

Casa de Sa Majestat, i en cap cas s’iclouran en el còmput numèric que com a limitació 

estableix el present reglament. 

 

 

 CAPÍTOL IV 

 El Llibre d’Or de la Vila 

 

 Article 10. 1) Sota la directa responsabilitat de l’Alcaldia i custòdia del Secretari 

de l’Ajuntament, existirà un Llibre d’Or de la Vila, en el qual signaran i rubricaran totes 

aquelles personalitats que el l’ordre polític, cultural, científic o per qualsevol mèrit, de 

pública notorietat, visiten el municipi i que per pròpia iniciativa, per invitació de l’Alcaldia 

o en ocasió de presència oficial, compareisquen a l’Ajuntament. 

   2) La formulació de la invitació a la persona distingida per a que 

signe al Llibre d’Or de la Vila serà adoptada per Resolució d’Alcaldia, que podrà 

sometre-la, si així ho creu convenient, a la consideració de qualsevol organ col.legiat de la 

Corporació. 

 

 

 

 TITOL II. L’AGERMANAMENT ENTRE MUNICIPIS 

 

 CAPITOL I 

 De l’Agermanament. 

 

 Art. 11.- 1) La Corporació Municipal en Ple, per majoria absoluta, podrà 

acordar l’establiment de vincles d’agermanament amb aquells municipis que, per raons 

d’ordre cultural, històric, de situació geogràfia o característiques semblants per l’activitat 

econòmica principal de la població, la problemàtica general del municipi, similituds en 

l’origen de la toponímia, es troben pròxims al nostre municipi per lligams tradicionals. o 

per l’existència, actualment, de nexes d’unió. Aquests lligams han d’estar suficientment 

fundats, quedant constància de tot a l’expedient corresponent. 

 

 Art. 12.- 1) Podràn agermanar-se amb aquest municipi poblacions situades a 

l’Estat Espanyol, així com a d’altres estats que mantinguen relacions diplomàtiques amb 

l’Estat Espanyol. En aquest cas, caldrà un informe previ al respecte del Ministeri d’Afers 

Exteriors. 
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   2) Com a conseqüència de la suscripció d’un conveni 

d’Agermanament  podrà acordar-se  l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de l’exercici de 

l’Administració Municipal entre ambdues corporacions, i en ocasió de la celebració d’actes 

festius la participació preferent de grups culturals, musicals, teatrals o focklòrics, així com  

exposicions i treballs d’investigació d’un municipi en l’altre. 

 

 TÍTOL III.  PROTOCOL I CEREMONIAL 

 

 

 Art. 13.-  1) Correspon al funcionari o laboral de la plantilla orgànica de 

l’Ajuntament que designe l’Alcalde, l’organització dels serveis de protocol i la 

programació i planificació dels actes polítics oficials que organitze l’Ajuntament, sempre 

que es celebren en l’àmbit territorial del terme municipal. 

 

 Art. 14.- 1) Sense perjudici d’allò establert a l’Ordenament General de 

Precedències de l’Estat, aprovat pel Reial Decret 2099/1983, de 14 d’agost i altres 

disposicions complementàries, i de conformitat amb la normativa reguladora dels serveis 

de protocol i ceremonial, als actes públics oficials que organitze l’Ajuntament, que es 

celebren dins del terme municipal, s’atendrà al següent ordre de disposició i situació de 

personalitats assitents a recepcions oficials, desfilades i resta d’actes a  l’aire lliure : 

 

 - S.M. El Rei, Reina, Regent, Princep o Princesa d’Asturies, Infants o Infantes. 

 - Alcalde/ssa 

 - President/a del Govern de l’Estat 

 - President/a de la Generalitat Valenciana i Consellers  

 - Ministres 

 - President/a de les Corts Valencianes 

 - Cos diplomàtic acreditat 

 - President/a de les Corts Generals i del Senat 

 - Tribunal Constitucional 

 - Consell General del Poder Judicial 

 - Tribunal Suprem 

 - Fiscal General de l’Estat 

 - Alt Estat Mayor 

 - Capità General de la Regió Militar 

 - Delegat/da del Govern en la Comunitat Autònoma 

 - Consell d’Estat 

 - Tribunal de Comptes 

 - Defensor/a del Poble 

 - Síndic de Greuges 

 - Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma 

 - Fiscal de l’Audiència Territorial 

 - Sindicatura de Comptes del la C.A. 

 - Diputats /des a Corts Valencianes 

 - Diputats/des i Senadors/res de la província. 

 - Claustre de la Universitat 

 - Institut d’Espanya i Reials Acadèmies 

 - Presidents d’Altres Comunitats Autònomes. 

 - Diputació de València. 

 - Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida 
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 - Tinents d’Alcalde per seu ordre o regidors/res de la Comissió de Govern. 

 - Directors/res Provincials 

 - Serveis Territorials de Conselleries 

 - Jutge/ssa de Primera Instància. 

 - Jutge/ssa d’Instrucció. 

 - Fiscal 

 - Cardenal Primat, Arquebisbe o Bisbe.  

 - Comandant Militar o autoritat militar local. 

 - Representants Consulars estrangers. 

 - Alcaldes/sses i Regidors/res Honoraris/es. 

 - Regidors i regidores actius en el càrrec. 

 - Jutge/ssa de districte. 

 - Fiscal del districte. 

 - Jutge/ssa de Pau. 

 - Fiscal de Pau. 

 - Alcaldes/ses de municipis de la comarca i d’altres municipis. 

 - Col.legis Professionals. 

 - Comandant de Lloc de la Guàrdia Civil. 

 - Delegats/des de Servei de l’Ajuntament. 

 -  Alcaldes/ses i Regidors/res d’anteriors Corporacions. 

 - Caps Locals de Sanitat 

 - President/a del Consell Escolar i Director/a del C.P. 

 - Representants d’altres institucions. 

 - Representats d’Entitats amb implantació al Municipi. 

 - Partits Polítics. 

 - Sindicats. 

 - Entitats Civils i Associacions no lucratives 

 - Clubs i Federacions esportives. 

 - Secretari General i resta de funcionaris amb habilitació Nacional. 

 - Cap de la Policia Local. 

  

   2) En el cas que actue en representació d’altre, la personalitat 

assistent ocuparà el lloc de l’autoritat que en ella ha delegat, salvant l’ordre de 

preeminència que per raons del seu càrrec li corresponga. 

 

 Art. 15.- 1) En la recepció d’autoritats dels actes que tinguen lloc a l’interior 

d’un edifici, serà la  Policia Local l’encarregada de rendir honors, baix les ordres de 

l’Alcalde/ssa-President/a, Regidor/a delegat/da o Cap del Cos.  

   2) L’ubicació espacial de les autoritat s’ajustarà en la mesura que 

siga possible a l’ordre de precedències establert. La Presidència de l’acte ocuparà el centre, 

a l’esquerra l’amfitrió i així succesivament a dreta i esquerre d’ambdos la resta de les 

autoritat per la jerarquia protocolària ordenada.  

   3)  En lloc preferent, amb un ordre de situació semblant a l’establert 

per a les autoritats es situaran les/els acompanyants d’aquestes autoritats i la resta de 

familiars que foren convidats. 

   4) En recepcions on es celebren banquets oficials, les/els 

acompanyants de les autoritats seuran al costat dels seus respectius, després d’aquest i 

davant de l’autoritat que el segueix en jerarquia. 
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 Article 16.- 1) Quan es celebren desfilades i altres actes en els quals participe la 

Corporació Municipal, ja siga com organitzador o per estar convidat formalment, 

l’Alcalde/ssa o persona en qui delege, ocuparà el lloc preeminent que li corresponga com a 

primera autoritat municipal. Si a l’acte assisteixen altres autoritats a nivell nacional o 

estatal, s’aplicarà l’ordenació de preeminències que s’indiquen  a l’article 15è d’aquest 

reglament, si l’organització correspon a l’Administració Municipal i a motius de cortesia, 

si és altra l’entitat organitzadora. 

 

 

 TÍTOL IV.  SÍMBOL DEL MUNICIPI 
 

 CAPÍTOL I 

 Els símbols del municipi.  

 

  Art. 17.- Els símbols de la Vila de Castelló de Rugat són la bandera, 

l’escut heràldic i l’himne. 

   

 CAPÍTOL II 

 De la Bandera. 

 

  Art. 18. - La bandera de la Vila de Castelló de Rugat serà aquella que 

els organs municipal competents decideisquen en el seu dia. 

 

 CAPÍTOL III 

 De l’Escut Heràldic Municipal 

 

  Art. 19.- L’Escut Heraldic Municipal està composat de la següent manera:  

en camper de sinople, un castell d’argent, acompanyat de dos feixos d’or. Al timbre, la 

corona ducal. 

 

 

 CAPITOL IV 

 De l’Himne  

 

  Art. 20. L’Himne Oficial de Castelló de Rugat serà aquell que en el seu dia 

aproven els organs municipals competents. 

 

 CAPÍTOL V 

 De l’ús dels símbols 

 

  Art. 21.- 1) La Bandera del Municipi haurà d’onejar a l’exterior i 

ocupar lloc de preferència a l’interior els dies de festa i els dies que s’acorden, en tots els 

edificis públics i civils de titularitat pública de Castelló de Rugat, sense perjudici de la 

resta de les banderas oficials. 

    2) Si el nombre de banderes que onegen juntes és imparell, la 

bandera del municipi ocuparà el costat esquere de la de l’Estat. Açò és, el dret vist des de 

fora de l’edifici per un observador. 
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  Art. 22.-  1) Es prohibeix la utilització en la bandera del municipi de 

qualsevol símbol o sigles de partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i resta 

d’associacions o entitats privades. 

 

  Art. 23.-  1) L’Escut Heràldic Municipal haurà de figurar en : 

 

  a) Edificis i establiments de l’Ajuntament de Castelló de Rugat 

  b) Qualsevol mitjà de difussió oficial de l’Ajuntament. 

  c) Vehicles de la policia local i resta de vehicles municipals. 

  d) Diplomes o Títols expedits per l’Ajuntament. 

  e) Documents, impressos, segells i capçaleres d’ús oficial de   

   l’Ajuntament de Castelló de Rugat 

  f) Publicacions oficials, llibres, catàlegs, fullets i programes de   

   mà, editats o distribuïts per l’Ajuntament o organismes depenents 

   d’aquest. 

  g) Distintius emprats pe l’Alcalde/ssa, regidors i regidores,   

   funcionaris/àries i representats de l’Ajuntament de Castelló de  

   Rugat. 

  h) Els objectes d’ús oficial de caràcter representatiu. 

  i) La resta de  casos en els  quals, per  analogia amb  els casos   

   anteriors així ho acorde el Ple municipal per majoria absoluta. 

 

  Art. 24. - L’Escut Heràldic Municipal no podrà utilitzar-se fora dels 

casos contemplats en l’article anterior. 

 

 

 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

  .-   En un plaç màxim de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor 

del present reglament es procedirà a suministrar el Llibre-Registre d’Honors i 

Distincions i el Llibre d’Or de la Ciutat. L’obertura dels llibres serà realitzada pel 

Secretari de la Corporació, recopilant-se en una primera anotació al Llibre-Registre 

d’Honors els acords que estiguen en vigor sobre nomenaments de Fills/es Predilectes i 

Adoptius/ves de Castelló de Rugat i les concessions de la Medalla de Castelló de Rugat 

al Mèrit. 

 

 DIPOSICIÓ FINAL 

 

  Primera. -  Serà d’aplicació en tot allò no previst en aquest reglament les 

disposicions de l’Estat o la Generalitat Valenciana que regulen aquesta matèria i en 

especial les normes sobre Règim Local i de forma subsidiària, la Llei de Símbols de la 

Generalitat Valenciana. 

  Segona. - El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la 

publicació de la Resolució aprovatòria en el B.O.P. de València i al D.O.G.V. 


