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Art. 1r.- Aquest Ajuntament, acollint-se a les facultats que li confereixen els 
articles 122 apartat 12, 303 i 304 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les corporacions locals de 17 de maig de 1952 i en compliment 
del que preceptua l’article 305 del mateix cos legal, regula mitjançant aquest 
Reglament especial tot allò que concerneix la concessió per aquesta 
corporació d’honors i distincions. 
 
Art. 2n.- L’Ajuntament de Xixona, per a premiar els mèrits i els esforços, les 
qualitats i les circumstàncies singulars que en les persones guardonades 
concórreguen, i que s’aplicaran amb el major rigor en un expedient que 
s’instruirà a aquest efecte, podrà concedir els honors i les distincions següents: 
 
a) La Medalla d’Or de la Ciutat. 
 
b) La Medalla de Plata de la Ciutat. 
 
c) El títol de Fill Adoptiu. 
 
d) El títol de Fill Predilecte. 
 
Art. 3r.- La Medalla d’Or de la Ciutat consistirà en l’escut de Xixona, consagrat 
per la història i l’ús, en grandària de solapa d’or pur, llis i rafagat. 
 
La seua concessió tindrà per objecte premiar persones físiques o jurídiques, tant 
locals com nacionals o estrangeres, que per la seua conducta reiterada i 
constant o pel seu acte de caràcter extraordinari hagen ressaltat de manera 
notable i en un cercle ampli de persones el nom de Xixona i el seu prestigi o 
hagen produït un benefici important a l’interès general de la ciutat. 
 
No podran ostentar aquest honor més de deu persones naturals vives i deu 
persones jurídiques. 
 

 Art. 4t.- La Medalla de Plata de la Ciutat serà de la mateixa grandària i 
característiques que l’anterior, amb una motivació anàloga, però realitzada en 
aquest metall. 
 
No podran ostentar-la més de deu persones naturals vives i deu persones 
jurídiques. 
 
Tant la Medalla d’Or com la de Plata podran atorgar-se a persones mortes, a 
títol pòstum. 
 



 

 Art. 5è.- El títol de Fill Adoptiu s’atorgarà a les persones naturals no nascudes ni 
arrelades a la població, però que per la seua activitat en pro de la ciutat de 
Xixona hagen produït beneficis assenyaladament acusats a favor del seu 
engrandiment i el seu progrés humà, que les facen mereixedores d’aquest 
honor. 
 
Consistirà aquest títol en un pergamí amb la data de l’acord, el nom de la 
persona adoptada i una referència concisa al seu mèrit principal, encapçalat 
per l’escut de Xixona. Aquest títol comportarà també implícitament la 
imposició d’una medalla d’or, la qual tindrà unes característiques diferents de 
l’assenyalada en l’article 3r. Consistirà en un disc d’or de 35 mm de diàmetre 
amb un passador agulla, també d’or, i la cinta amb els colors locals. Dins del 
disc citat anirà emmarcat en l’anvers l’escut de la ciutat i, en el revers, el nom 
de la persona adoptada, la data de l’acord i el text “Fill Adoptiu”. 
 
No podran ostentar aquest títol més de cinc persones vives. 
 
 Art. 6è.- El títol de Fill Predilecte podrà concedir-se a persones naturals 
nascudes en aquesta ciutat que li hagen prestat serveis extraordinaris o 
beneficis assenyalats, amb la demostració en tot moment de l’amor a la terra 
on van nàixer. També podrà atorgar-se per l’actuació destacada en l’àmbit 
científic, cultural, esportiu o professional, quan aquests mèrits siguen de tanta 
importància que facen transcendir per aquests motius el nom de la seua ciutat 
natal. Comportarà implícitament el pergamí i la medalla de característiques 
anàlogues a les assenyalades en l’article anterior amb les variacions pertinents 
en el text. 
 
No podran ostentar aquest títol més de cinc persones vives. 
 
 Art. 7è.- La concessió dels honors i les distincions a què es refereix aquest 
Reglament es realitzaran mitjançant expedient, de la forma indicada en els 
articles següents. 
 

 Art. 8è.- L’expedient podrà iniciar-se com s’indica a continuació: 
 
a) D’ofici, per acord de la majoria dels membres que constitueixen legalment 
la corporació. 
 
b) Mitjançant una instància dels veïns i veïnes d’aquesta ciutat, incoada per 
una sol�licitud signada per un mínim del deu per cent de les persones que 
ostenten aquesta condició. 
 
c) A proposta de la majoria de les associacions de caràcter cultural o artístic 
radicades al terme municipal.  
 



 

 Art. 9è.- En l’acord inicial de la corporació o en els escrits dels veïns i veïnes o 
d’associacions, s’expressaran concretament els fets o les circumstàncies en 
què es funda la petició, la persona proposta i la classe d’honor o de distinció a 
concedir. 
 
 Art. 10è.- En la mateixa sessió en què s’acorde la incoació de l’expedient, es 
designarà el membre de la corporació que haja d’actuar com a jutge 
instructor o jutgessa instructora i el funcionari o funcionària que haja d’actuar 
com a secretari o secretària. 
 
 Art. 11è.- Als expedients s’aportaran totes les dades i els antecedents que 
posseïsca l’Ajuntament relacionats amb l’objecte de la prova i es practicaran 
totes les diligències que siguen necessàries perquè els fets queden provats 
suficientment. 
 
 Art. 12è.- Una vegada acabada la instrucció de l’expedient, el jutge instructor 
o jutgessa instructora formularà la proposta corresponent. Aquesta s’exposarà 
al públic en el tauler d’anuncis de la casa consistorial durant quinze dies hàbils, 
dins dels quals totes les persones que ho desitgen podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions o les objeccions que estimen pertinents. 
 
 Art. 13è.- La resolució corresponent serà adoptada per acord de l’Ajuntament 
en ple i hi serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts del nombre 
de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta legal de membres de la corporació. 
La votació es realitzarà de forma secreta i pel sistema de paperetes. 
 
 Art. 14è.- Els atributs o els documents representatius de la distinció o l’honor 
concedits seran lliurats a la persona interessada o a qui la represente, en cas 
que s’atorguen a títol pòstum, a persones jurídiques o absents, per part de 
l’alcalde president o alcaldessa presidenta en un acte públic d’homenatge i 
de la forma en què l’Ajuntament dispose quan adopte l’acord. 
 
 Art. 15è.- Amb la sola excepció de Sa Majestat el Rei, no podran adoptar-se 
acords que atorguen honors o distincions a persones que exercisquen alts 
càrrecs de l’administració, respecte dels quals estiga la corporació en relació 
subordinada de jerarquia, funció o servei, i mentre subsistisquen aquests motius.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
APROVACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL: 
 
Aprovació inicial: Ple de la corporació, 01/07/1976. 
Publicació de l’aprovació inicial: BOP Alacant núm. 162, 21/07/1976. 
No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini. 



 

Aprovació definitiva: resolució de la Direcció General d’Administració Local 
del Ministeri d’Interior, 15/09/1977. 


