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REGLAMENT D’IDENTITAT CORPORATIVA I PROTOCOL
1.- Identitat corporativa
1.1.- L’Ajuntament de Xixona assumeix com a marca d’identitat corporativa
l’escut municipal, assumit com a escut utilitzat per la població de Xixona des
de temps immemorial, segons la Resolució de la Direcció General
d’Administració Local del Ministeri de l’Interior de data 13 de gener de 1978.
1.2.- L’escut municipal, assumit com a escut utilitzat per la població de Xixona
des de temps immemorial, segons la Resolució de la Direcció General
d’Administració Local del Ministeri de l’Interior de data 13 de gener de 1978, ha
sigut registrat com a marca gràfica per l’Ajuntament de Xixona amb tots els
efectes per a les classes:
06.- Metalls comuns i els seus aliatges i els objectes fets d’aquestes matèries no
compresos en altres classes, especialment insígnies, trofeus, escuts,
condecoracions, copes, clauers i altres distintius.
14.- Trofeus, insígnies, clauers, copes, escuts, cendrers, condecoracions, en
metalls preciosos. Rellotges i instruments cronomètrics. Joieria, bijuteria i pedres
precioses.
16.- Paper, cartró i articles d’aquestes matèries no compresos en altres classes;
cartells, catàlegs, fullets, fotografies, memòries, agendes, calendaris, llibres,
pergamins, títols i mapes. Matèries plàstiques per a embalatge; manuals
d’instrucció; targetes no magnètiques; màquines per a imprimir adreces.
Periòdics, publicacions i revistes. Naips.
35.- Serveis de publicitat per qualsevol mitjà de difusió. Serveis d’importació i
exportació. Serveis de promoció i representació de tot tipus de productes.
Serveis d’administració comercial i serveis d’ajuda en l’explotació o la direcció
d’una empresa comercial. Serveis de lloguer de material publicitari i d’espais
publicitaris. Sondejos d’opinió. Organització d’exposicions amb fins comercials
o de publicitat.
1.3.- L’escut municipal, assumit com a escut utilitzat per la població de Xixona
des de temps immemorial, segons la Resolució de la Direcció General
d’Administració Local del Ministeri de l’Interior de data 13 de gener de 1978, i
registrat com a marca gràfica per l’Ajuntament de Xixona, es representa en la
documentació annexa en les diferents variants oficials: en color, en negatiu i
en positiu.
1.4.- Totes les dependències de l’Ajuntament de Xixona utilitzaran en tota la
documentació que generen, siga del tipus que siga, exclusivament la identitat
de marca corporativa identificada com a tal en aquest Reglament i hi afegirà

la llegenda que correponga: “EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE XIXONA”,
“POLICIA LOCAL DE XIXONA”, “SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE XIXONA”,
“PATRONAT D’ESPORTS DE XIXONA”, “BIBLIOTECA PÚBLICA FERNANDO GALIANA
CARBONELL”, etc.
1.4.- No obstant el que diu l’apartat anterior, els organismes autònoms, així
com determinats serveis puntuals de l’àrea de Joventut (Centre d’Informació
Juvenil), podran afegir-hi una marca d’identitat pròpia, que han de subordinar
a la marca corporativa general.
1.5.- En qualsevol cas, l’autorització per a utilitzar una marca d’identitat
addicional pròpia per part d’algun servei municipal serà concedida per un
decret de l’Alcaldia, amb una sol·licitud formal prèvia raonada.
1.6.- Qualsevol entitat o persona física que desitge usar la marca d’identitat
corporativa de l’Ajuntament de Xixona ha de cursar una sol·licitud dirigida a
l’Alcaldia, en què ha d’especificar tota classe de detalls, i adjuntar-hi la
documentació oportuna i la finalitat de l’ús per al qual es demana
l’autorització per a utilitzar la marca d’identitat corporativa de l’Ajuntament de
Xixona o l’escut municipal de Xixona.
Entre la documentació que s’ha d’aportar, ha de figurar necessàriament el
model, el suport, la mostra, etc., en què es pretenga utilitzar la marca
d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Xixona o l’escut municipal de
Xixona.
La marca d’identitat corporativa de l’Ajuntament de Xixona o l’escut
municipal de Xixona podran ser utilitzats en plaques, marques, noms o usos
comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i altres distintius anàlegs,
amb la finalitat de comercialitzar i situar productes al mercat o d’utilitzar, com
a promoció pública estàtica, la imatge corporativa.
1.7.- Serà una condició sine qua non per a atorgar l’ús de la marca d’identitat
corporativa o l’escut municipal que la persona física, si n’hi ha, estiga
empadronada a Xixona. Si es tracta d’una entitat, ha d’estar domiciliada a
Xixona i, si a més es dedica a alguna activitat econòmica, ha d’estar al corrent
en l’IAE i la Seguretat Social.
En qualsevol cas, les persones físiques i les entitats han de trobar-se al corrent
de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Xixona.
1.8.- En qualsevol cas, l’autorització a persones físiques o entitats per a fer servir
la marca d’identitat corporativa de Xixona o l’escut municipal serà
competència del Plenari.

El Ple municipal haurà d’aprovar, així mateix, el model, el suport, la mostra,
etc., en què es pretenga utilitzar la marca d’identitat corporativa de
l’Ajuntament de Xixona o l’escut municipal de Xixona.
2.- Protocol
2.1.- Honors i distincions
2.1.1.- La concessió d’honors i distincions per part de l’Ajuntament de Xixona
està regulada pel Reglament d’honors i distincions, aprovat per la Resolució de
la Direcció General d’Administració Local del Ministeri de l’Interior de data 13
de gener de 1978.
2.1.2.- No obstant el que diu l’epígraf anterior, l’Ajuntament de Xixona podrà
atorgar altres distincions diferents de les que especifica el Reglament d’honors i
distincions de Xixona. En concret, podrà atorgar la Insígnia d’Or de la Ciutat, la
Insígnia de Plata de la Ciutat, el Títol de Persona Grata i la Medalla de Membre
Corporatiu.
A) Insígnies d’Or i Plata de la Ciutat
2.1.3.- La Insígnia d’Or de la Ciutat i la Insígnia de Plata de la Ciutat estaran
constituïdes per una insígnia en forma de l’escut municipal oficial d’or o plata,
segons els casos.
2.1.4.- La Insígnia d’Or de la Ciutat i la Insígnia de Plata de la Ciutat es podran
atorgar, sense limitació de nombre, tant a persones físiques com a entitats, tot i
que a cada persona o entitat física només es podran atorgar la Insígnia de
Plata i la Insígnia d’Or una única vegada en la història.
2.1.5.- La Insígnia de Plata de la Ciutat serà atorgada a tots els regidors i
regidores electes en el mateix moment de la constitució de la corporació
municipal.
Igualment s’atorgarà a totes aquelles entitats o persones físiques que hagen
col·laborat de manera destacada en la promoció en qualsevol àmbit de
Xixona o els seus o les seues habitants.
També s’atorgarà a totes aquelles persones que es jubilen. En aquest cas
l’acte de lliurament tindrà lloc el divendres abans de la nit de Nadal en el dinar
de germanor oficial que organitzarà anualment l’Ajuntament de Xixona.
Finalment, s’atorgarà als membres de delegacions oficials que ens visiten.
La Insígnia de Plata de la Ciutat s’atorgarà mitjançant un decret de l’Alcaldia,
excepte en el cas de l’atorgament per la constitució inicial d’una nova

corporació, en què es considerarà amb tots els efectes com a acord del
Plenari.
2.1.6.- La Insígnia d’Or de la Ciutat serà atorgada a l’alcalde o alcaldessa en el
mateix moment de l’elecció del càrrec.
Igualment, s’atorgarà a totes aquelles entitats o persones físiques que hagen
iniciat, dirigit o patrocinat qualsevol activitat encaminada a la promoció de
Xixona o dels seus o les seues habitants.
Finalment, s’atorgarà als i les caps de delegacions oficials que ens visiten, així
com als invitats i invitades de la corporació municipal que, pel seu renom
acreditat, siguen mereixedors d’aquesta distinció.
La Insígnia d’Or de la Ciutat s’atorgarà mitjançant un decret de l’Alcaldia,
excepte l’atorgament per la constitució inicial d’una nova corporació, en què
es considerarà amb tots els efectes com a acord de Plenari.
B) Títol d’Hoste d’Honor
2.1.7.- El Títol d’Hoste d’Honor consistirà en una placa metàl·lica presidida per
una insígnia de plata de la ciutat i que arreplegarà la concessió per l’acord
del Plenari del Títol d’Hoste d’Honor a una persona física determinada.
2.1.8.- El Títol d’Hoste d’Honor s’atorgarà exclusivament, i mitjançant un acord
del Plenari, a aquelles persones que hagen contribuït de manera destacada a
la recuperació de la identitat nacional valenciana, o bé a aquelles persones
que hagen destacat per mèrits propis en qualsevol camp del coneixement, la
cultura, els esports, etc.
C) Medalla de Membre Corporatiu
2.1.9.- En finalitzar el període corresponent a cada corporació, s’atorgarà a
tots els membres corporatius, independentment del temps que hagen format
part de la corporació, la Medalla de Membre Corporatiu, que consistirà en una
medalla de bronze en què en l’anvers es reproduirà en relleu la marca
corporativa de la ciutat de Xixona i en el revers es gravarà el nom del membre
corporatiu corresponent i el període de mandat de la corporació.
2.2.- Participació protocol·lària de la corporació municipal en actes públics

2.2.1.- S’entenen com a actes públics de participació protocol·lària tots aquells
en què la corporació municipal participa de manera oficial; per tant, va
escortada pels macers i maceres municipals.
2.2.2.- Es declaren actes públics de participació protocol·lària els següents:
Processó i Missa de Sant Sebastià.
Processó de Divendres Sant.
Missa del segon dia de festes de Moros i Cristians.
Missa del tercer dia de festes de Moros i Cristians.
Processó de festes de Moros i Cristians.
Processó Cívica del 9 d’octubre.
2.2.3.- En els actes públics de participació protocol·lària participaran els
membres de la corporació que així ho desitgen i els invitats i invitades que
ocasionalment que s’hi troben presents.
2.2.4.- S’entenen com a invitats i invitades ocasionals les autoritats i els càrrecs
representatius d’altres administracions invitats formalment per l’Ajuntament
mitjançant una participació escrita.
Excepcionalment podran participar-hi autoritats i càrrecs representatius
d’altres administracions no invitats formalment, si així ho creu convenient
l’Alcaldia.
En cap cas serà considerat membre de la corporació o invitat o invitada,
excepte per raons excepcionals, el personal al servei de l’Ajuntament de
Xixona, siguen funcionaris o personal laboral.
2.2.3.- En els actes públics de participació protocol·lària i de naturalesa
processional, l’ordre de col·locació dels membres corporatius i invitats serà el
següent:
Posició central: Alcaldia.
A la dreta de l’Alcaldia: primer o primera i tercer o tercera —si n’hi ha— tinent
d’alcalde o alcaldessa.
A l’esquerra de l’Alcaldia: segon o segona i quart o quarta —si n’hi ha— tinent
d’alcalde o alcaldessa.
Seguidament, i alternant-se les posicions dreta i esquerra, i per aquest ordre, els
o les portaveus —o primers portaveus adjunts o primeres portaveus adjuntes—
dels diferents grups polítics segons el nombre de regidors o regidores de cada
formació política. En cas d’empat tindrà preferència el grup que ostente la
primera, segona, etc., Tinença d’Alcaldia.

Seguidament, i alternant-se les posicions dreta i esquerra, i per aquest ordre, els
membres corporatius restants de cada grup polític segons el nombre de
regidors o regidores de cada formació política. En cas d’empat tindrà
preferència el grup que ostente la primera, segona, etc, Tinença d’Alcaldia.
Els invitats o invitades se situaran sempre entre l’alcalde o alcaldessa i el primer
o primera i el segon o segona tinent d’alcalde o alcaldessa.
En el cas de no poder alinear-se tots els membres corporatius i els invitats o
invitades en una única formació escortada pels macers i maceres, la disposició
serà la següent:
a) Després dels macers i maceres es constituirà una fila integrada pels dos o
dues components de l’extrema esquerra i els dos o dues components de
l’extrema dreta de la fila original i completa.
b) Immediatament darrere anirà una fila integrada pels dos o dues
components restants de l’extrema esquerra i els altres dos o dues components
restants de l’extrema dreta.
c) Aquest model de reestructuració es continuarà fins a arribar a les posicions
centrals de la fila original, que s’integraran en l’última fila.
2.2.4.- En els actes públics de participació protocol·lària a l’església de Xixona,
l’ordre de col·locació dels membres corporatius serà el següent:
D’acord amb el sistema d’organització que descriu l’apartat anterior, els
membres de la comitiva aniran situant-se alternativament a esquerra i dreta,
començant per aquest ordre, en els bancs ubicats en primera posició a
l’església.
En cap moment, excepte en casos excepcionals, formaran part d’aquesta
comitiva protocol·lària persones alienes a aquesta (per exemple, membres
d’associacions de veïns i veïnes, comparses festeres, entitats sindicals,
empresarials, etc.).
No obstant el que diu el paràgraf anterior, en els casos de les festes de Moros i
Cristians, els capitans o capitanes i els banderers o bandereres de festa tindran
un lloc protocol·lari en els bancs preferents de l’església: els cristians a
l’esquerra i els moros a la dreta.

2.3.- Distribució protocol·lària de la corporació a la sala de plenaris
2.3.1.- Una vegada constituïda la corporació, els o les caps de llista de totes les
opcions polítiques que hagen obtingut representació municipal, d’acord amb
l’Alcaldia, disposaran la ubicació física formal de cada grup al voltant de la
taula de la sala de plenaris.
2.3.2.- En aquesta distribució es tindrà en compte que la posició central
correspon a l’Alcaldia i que les posicions a l’esquerra i la dreta de la central
corresponen al secretari o secretària i l’interventor o interventora municipal,
respectivament.
2.3.3.- La resta de les posicions físiques es distribuiran tenint en compte la unitat
física de cada grup polític. Si aquesta no és possible, les persones integrants
d’una opció política que no puguen seure juntes amb la resta dels o les
components d’aquesta opció ocuparan les posicions de l’extrem contrari de la
taula de la sala de plenaris, començant per l’extrem més pròxim al públic.
2.4.- Actes protocol·laris de caràcter intern
L’Ajuntament de Xixona celebrarà el divendres anterior a la nit de Nadal (24
de desembre) un dinar de germanor al qual s’invitarà de manera oficial tota la
plantilla funcionarial i laboral a temps total o parcial, així com el personal
jubilat.
Aquest acte constituirà, a més, el marc oficial per al reconeixement dels serveis
prestats a la Ciutat de Xixona de totes aquelles persones que es jubilen, o
s’hagen jubilat, durant l’any en curs.
El reconeixement de serveis prestats a la ciutat de Xixona per part d’aquelles
persones que es jubilen comportarà el lliurament de la Insígnia de Plata de la
ciutat de Xixona.
Afegir-hi escuts
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