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REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Este 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 els guardonats, i que hagen contribuït a augmentar
el prestigi de la localitat des del punt de vista de les més variades formes de l’activitat humana.
Per a valorar els mèrits dels candidats serà necessari que es tinga en compte la seua actuació
cívica global cap a la col·lectivitat, a més de les seues actuacions o servicis concrets pels que
puga destacar.
Article 2. Este 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 2568/1986, de 28 de novembre.
Article 3. Totes les distincions a què fa referència este 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, als 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'eixe termini.
2. Amb la sola excepció de S.M. El Rei, o Membres de la Família Reial, cap de les
precedents 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 servici, mentres subsistisquen estos motius.
Article 5.
1. La concessió de totes les distincions honorífiques haurà d’anar precedida del
compliment de les normes establides en el present Reglament.
2. Per a la concessió de qualsevol dels honors i distincions previstes en este Reglament
serà necessària la instrucció del corresponent expedient, a fi de determinar i constatar
els mèrits i circumstàncies que aconsellen i justifiquen l’atorgament.

Capítol II. dels Honors i Distintius Honorífics
Article 6. Els honors que l’Ajuntament de Chilches/Xilxes podrà conferir per a premiar
mereixements especials o servicis extraordinaris prestats, seran els següents:
1. Nomenament de Fill/a Predilecte/a.
2. Nomenament de Fill/a Adoptiu/a.
3. Cronista Oficial.
4. Diploma de Reconeixement.
5. Altres distincions honorífiques.

Secció I - dels Títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/a
Article 7.
1
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1. Els nomenaments de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/a, ambdós per igual,
constituïxen la més alta distinció d’este 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/a.
3. La concessió del nomenament de Fill/a Predilecte/a només podrà recaure en qui, sent
natiu de la Vila, haja destacat de manera extraordinària per qualitats o mèrits personals
o per servicis prestats en benefici o honor de Chilches/Xilxes que siguen motiu de
verdader 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 la Vila, reunisquen les circumstàncies assenyalades en el paràgraf
anterior.
Article 8.
1. Tant el nomenament de Fill/a Predilecte/a com el de Fill/ 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 mentres 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 número
legal de membres de la Corporació, sense cap vot en contra.
Article 9. Les persones que succeïsquen Fill/a Predilecte/a o Fill/ a Adoptiu/a de
Chilches/Xilxes, tindran dret a acompanyar a la Corporació Municipal en aquelles solemnitats
on concórrega, ocupant el lloc que per tal motiu li siga indicat.
L’Alcalde dirigirà als distingits una comunicació oficial on constarà el lloc, la data i hora de la
celebració de la solemnitat i oferirà la invitació a assistir.
Article 10. La persona a favor de la qual s’acorde concedir qualsevol dels Títols continguts en
l’Article 7 d’este Reglament, junt amb la certificació de l’Acord Plenari concedint els mateixos,
rebrà un diploma amb la llegenda següent:
“L’Excel·lentíssim Ajuntament de Chilches/Xilxes, desitjant deixar constància de l’agraïment, o
interpretant el sentir unànime del seu veïnat, s’honra concedint a ….. el Títol de Fill/a
Predilecte/a – Fill/a Adoptiu/a, com públic reconeixement que repercutix en benefici i honor
de la Vila. Chilches/Xilxes, a ...... de ……”

Secció II. Del Cronista Oficial de la Vila
Article 11. El nomenament de Cronista Oficial de la Vila recaurà sobre persones físiques que
s’hagen distingit en la seua tasca d’estudi, investigació, i difusió dels temes relacionats amb el
municipi.
Article 12. El nomenament, contingut, i competències del títol honorífic del Cronista Oficial
de la Vila es regirà per un Reglament específic regulador d’esta figura que aprove l’Ajuntament.

Secció III. Del Diploma de Reconeixement
Article 13.
1. El Diploma de Reconeixement té com a objecte distingir persones físiques, natives o no
de Chilches/Xilxes, o entitats que, per la seua tasca cultural, esportiva, econòmica,
social, etc., contribuïsquen o hagen contribuït a prestigiar el Municipi.
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OG14 Reglament d'Honors i Distincions
v 2015.02.09

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 14.
1. L’entrega dels Diplomes de Reconeixement s’organitzarà en una recepció que podrà o
no tindre caràcter oficial, a l’efecte de constituir-se o no el Ple de l’Ajuntament. En els
Diplomes hauran de figurar l’escut de la Vila, 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.

Secció IV. D’altres distincions honorífiques
Article 15.
1. Per a reconéixer els mèrits especials d’una persona vinculada a Chilches/Xilxes, i a
banda del que s’ha estipulat amb anterioritat en el present Reglament, es podran
concedir els honors següents:
a) Designació d’una via pública, un complex urbà, un espai públic, o una instal·lació
municipal amb el seu nom.
b) Construcció i/o dedicació d’un monument públic.
c) Denominació d’una activitat, premi, o concurs, de classe social, cultural, artística, o
esportiva, amb el seu nom.
2. La denominació i retolació d’un carrer, plaça, jardí o espai públic a una persona física
determinada es farà amb la finalitat de deixar constància pública de les persones que
han contribuït, en el seu passat, amb una activitat total o ressalten-te al municipi o que
meresquen tal reconeixement públic segons el parer de la Corporació.
3. Les persones que hagen exercit el càrrec d'Alcalde durant almenys quatre anys
consecutius després de l'entrada en vigor de la Constitució Espanyola de 1978 seran
distingides amb la denominació d'un carrer del municipi després de la seua defunció
sempre que des que cessaren en el càrrec i fins a la seua defunció no desmeresqueren
eixe honor. A este efecte, en els deu dies següents a la defunció, s'instruirà l'oportú
expedient d'acord amb els articles 18 i següents d'este reglament.
Article 16.
1. En l’expedient es farà constar quants mèrits es consideren i es procedirà a reunir
quanta informació s’estime necessària així com els antecedents a l’efecte de concretar el
carrer, plaça, jardí o espai públic a assignar.
2. La denominació serà competència del Ple a proposta del Sr. Alcalde i atendrà al que
establix el present Reglament.
Article 17.
1. Com a norma general, la concessió dels honors establits en l’article anterior d’este
Reglament es farà a títol pòstum, a més de reunir els mereixements necessaris.
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2. En el supòsit de concedir-se estos honors en vida de l’afavorit, es procedirà en la forma
prevista en este Reglament, prèvia declaració de motius de l’excepció a la norma
general.

Capítol III. Del Procediment de concessió dels Honors.
Article 18.
1. La concessió dels honors a què es referix este Reglament requerirà la instrucció prèvia
de l’expedient oportú, que servisca per a determinar els mèrits o circumstàncies que
aconsellen aquella concessió.
2. L’inici de la instrucció de l’expedient, podrà efectuar-se per decisió de l’Alcaldia, a
proposta de la Regidoria competent, per sol·licitud d’una tercera part dels membres de
la Corporació o 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.
3. En el supòsit previst en l'article 15.3 d'este Reglament l'expedient s'iniciarà d'ofici per
acord de l'òrgan competent i els mèrits s'entendran acreditats, de manera que
l'expedient obviarà la fase d'instrucció prevista en el paràgraf segon del següent article.
Article 19.
1. La iniciació de l’expedient es farà per Decret de l’Alcalde, qui designarà un Regidor
com a instructor, que s’ocuparà de la tramitació de l’expedient, i un secretari, que serà
un funcionari municipal. D’este 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 tal d’investigar
els mèrits de la persona proposada, sol·licitant informes i rebent declaració de quantes
persones o representants d’entitats puguen subministrar dades, antecedents o referències
que conduïsquen a l’esclariment d’aquells. Este mateix haurà de realitzar totes les
accions necessàries tendents a l’acreditació de l’actitud cívica del proposat.
3. La proposta de l’Instructor s’exposarà al públic de forma extractada en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de
huit dies hàbils, amb la finalitat que pels interessats puga examinar-se l’expedient i
al·legar qualsevol argumentació sobre la proposta.
4. Acabada la pràctica de totes les diligències acordades, l’instructor formularà proposta
motivada, que passarà a la Comissió Informativa corresponent perquè, junt amb el seu
informe, ho eleve a l’Alcaldia.
5. L’Alcaldia, a la vista de l’expedient, podrà acordar l’ampliació de diligències o acceptar
plenament l’informe i, en este cas, elaborar el dictamen corresponent amb tal de
sotmetre-ho al Ple de la Corporació perquè adopte la resolució que estime procedent,
en la forma que es disposa en este 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 20.
1. La concessió dels honors i distincions que regula este 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:
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a) Per nomenament de Fill/a Predilecte/a o Adoptiu/a, l’acord requerirà que els vots
afirmatius igualen o superen als 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 de la Vila, l’acord es podrà adoptar per
majoria absoluta.
c) En el cas de les distincions honorífiques referides en la Secció IV del Capítol II
d’este Reglament l’acord es podrà adoptar per majoria simple.
2. Este acord s’exposarà al públic a este efecte d’informació en el tauler d’Edictes i, de
forma resumida, en el cas que així s’estime per a major difusió, en la premsa comarcal.
Article 21. Acordada la concessió dels honors i distincions, l’Alcaldia assenyalarà el dia, lloc i
hora de la solemne entrega del guardó a les persones que els han sigut concedits.
Article 22. L’Ajuntament de Chilches/Xilxes 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 esta mesura. En este 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 23. 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 24.
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 orde cronològic de concessió, els
noms i circumstàncies de cada un dels afavorits, la relació de mèrits que van motivar la
concessió i la seua data.
Article 25. En cas de privar-se a algú 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’or del municipi
Article 26.
1. Es crearà el “Llibre d’Or de Chilches/Xilxes” per a arreplegar les firmes i, si és el cas,
les dedicatòries de les persones de destacada importància que visiten el municipi i així
quede constància de la seua honrosa presència.
2. El Llibre d’Or de Chilches/Xilxes estarà sota la custòdia i disposició del Sr. Alcalde de
l’Ajuntament.

Disposició Transitòria Primera

Les distincions, que hagen sigut aprovades amb anterioritat a l’entrada del present Reglament,
però que encara no hagen sigut objecte d’entrega oficial en sessió pública i solemne, es regiran
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pel present Reglament, en tot el que no contradiguen aquell sobre la base del qual es van
concedir.

Disposició Transitòria Segona

El Llibre d’Or existent en l’Ajuntament a l’aprovació del present Reglament continuarà amb
plena validesa una vegada es produïsca la seua entrada en vigor.

Disposició Derogatòria

Es deixa sense efecte els Reglaments d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de
Chilches/Xilxes que hagueren sigut aprovats amb anterioritat de la data del Ple de la
Corporació Municipal en què s’aprova el present Reglament.

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’arts. 65.2 de la
mateixa norma.
A Chilches/Xilxes, a 23 de febrer de 2005. L'ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- El present Reglament va ser aprobat per el Ple de l'Ajuntament en sesió
ordinària de data 25 de novembre de 2004 i publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Provincia de Castelló nº 22 de data 19 de febrer de 2005, ha sigut objecte de modificació per
acord plenari de data 26 de març de 2013 i per acord plenari de data 27 de novembre de 2014.
A Chilches/Xilxes, a 27 de novembre de 2014. EL SECRETARI,
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