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REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS, DISTINCIONS I CEREMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE
BENISSANÓ

Preàmbul
“El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades
autónomas que seconstituyan. Todas estas Entidades gozan de autonomía para la gestión de
sus respectivos intereses”.
Constitució Espanyola, en el artícul 137

Una societat és tant més avançada quanta més capacitat té de dotar-se de normes eficaces
que, assumides lliurement, contribuïsquen al desenvolupament col·lectiu.
El protocol és la regla que facilita la convivència i, de forma especial, les relacions socials,
polítiques, econòmiques o diplomàtiques. D'altra banda, els procediments de Protocol han
d'estar adaptats a les necessitats socials del moment i subordinats als interessos de la
societat, tenint present les tradicions, usos i costums.
Sota aquesta premissa sorgeix l'essència i la necessitat de dotar al municipi de Benissanó
d'unes normes bàsiques a nivell protocolari que es traduïsquen i materialitzen en el present
Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Ceremonial de l´Ajuntament de Benissanó. Un
document que acull, contempla i regula les solemnitats de l´Administració Municipal i fa
referència a la norma pròpia de l'Ajuntament relacionada amb els honors, símbols,
prerrogatives i distincions dels regidors municipals. Així mateix, el Reglament s'adapta al
determinat per la legislació vigent referida al Govern Local, a l'establiment de precedències i
a l'ordenació de les banderes.
D'acord amb tot l'anterior, es determinen i unifiquen els aspectes i normes necessàries per
tal d'articular el present Reglament. Adaptant, les mateixes, a la realitat social, econòmica i
política del municipi, sense menyscapte de l'obligat respecte pels usos i costums que de
forma propia han distingit als habitants de Benissanó; facilitant la seua convivència i
augmentant el seu desenvolupament i benestar.
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TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. El Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Ceremonial de l'Ajuntament de
Benissanó té com a àmbit exclusiu d'aplicació el municipi de Benissanó i per objecte:
a) Descriure els símbols que representen a l’Ajuntament; l´escut i la bandera. Així com la
seua regulació específica.
b) Establir les normes referides als actes oficials organitzats per l'Ajuntament de Benissanó,
la seua presidència i l'ordenació de persones que participen en els mateixos.
c) Determinar els tractaments de cortesia i honor, així com els atributs dels membres del Ple
i els que són propis dels titulars de Distincions Honorífiques municipals.
d) Instituir les Distincions Honorífiques.
i) Establir les normes referides al Dol Municipal.
Art. 2. El/la Regidor/a que assumisca la competència protocol·lària serà el responsable de
l'aplicació i, si escau, interpretació de les normes establides en el present Reglament. Quan
als actes organitzats per l'Ajuntament de Benissanó concórreguen autoritats autonòmiques,
nacionals o internacionals , el responsable de l'aplicació del Reglament coordinarà quants
aspectes siguen de la seua competència, amb els serveis de protocol afectats.
Art. 3. Els membres del Ple i quants estiguen inclosos en aquestes normes, directa o
indirectament, per raó de dependència orgànica o funcional de l’Alcaldessa/Alcalde, estan
obligats a l'estricte compliment del contingut en el mateix.

TÍTOL I

De la localitat de Benisanó i els seus símbols
Capítul primer
La localitat de Benisanó
Art. 4. El municipi de Benisanó assentat sobre un suau altell, amb una superfície de 2,32Km2,
envoltat per les hortes de La Pobla de Vallbona, Benaguasil i Llíria, a una altura
d´aproximadament 250 metres sobre el nivell del mar, a 23km de la capital València, solcada
per la carretera València-Ademús, és un dels paratges més bells de la comarca Camp de
Túria.
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Art. 5. Benisanó (en valencià, Benissanó) és un municipi de la Comunitat Valenciana,
Espanya. Situat en el nord de la província de València, en la comarca del Camp de Túria,
compta amb 2.223 habitants (INE 2015).
Art. 6. El ús oficial de la tiponímia de la localitat serà la denomininació exclusiva en valencià;
Benissanó. Darrere l´acord a la sessió plenària celebrada el 6 d'octubre de 2015 en el que
s´acordava sol·licitar al Consell el canvi de Benisanó a Benissanó i siguent aquest recurs
acceptat i aprovat de manera oficial.
Art. 7. Per costum i tradició, els habitants de Benissanó adopten el gentilici de
Benisaner/Benisanera.

Capítol segón
Del escut
Art. 8.
1. L'escut Heràldic Municipal de Benissanó és l'aprovat per acord del Ple de la Corporació a
l´any 1999 i autoritzat per resolució del Conseller de Presidència publicat al DOGV nº. 3.429,
de 8 de febrer de 1999.
2. La descripció de l'Escut Heràldic Municipal de Benissanó, conforme a les Lleis Heràldiques i
el dictamen emès, correspon a: “Escut cuadrilong de punta redona. Mig partit i tallat. En la
primera caserna, en camp d’or, un Agnus Dei d´atzur portant banderola blanca i creu de
gules. En la segona caserna, en camp d´atzur, cinc roses d'or en sautor. En la tercera caserna,
en camp de sinople, un castell d'or maçonat i aclarit de sabre. Per timbre, una corona real
oberta”.
3. En aquest nou escut es mostren els símbols de les famílies Cavanilles, els Villarrasa i el
propi Castell, així com una corona real.
Art. 9. La representació gràfica de l'Escut Heràldic Municipal de Benissanó, conforme al
determinat en l'article 7, s'atindrà a l'especificat en la figura nº 1.
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Figura nº 1: Escut heràldic de Benissanó

Art. 10. La modificació total o parcial de l'Escut Heràldic Municipal de Benissanó, així com la
seua adaptació, requerirà acord del Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres,
a tenor de l'article47.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i al determinat en la
legislació vigent.
Art. 11. L'escut heràldic municipal de Benissanó estarà contingut en:
• La Bandera del municipi, que onegen en l'exterior o s'exhibisquen a l'interior dels edificis
municipals.
• Els reglaments i ordenances municipals.
• Les comunicacions oficials de l'Ajuntament.
• Els títols acreditatius d'honors, distincions i condecoracions.
• Les publicacions oficials de l'Ajuntament.
• Els documents, impresos, segells i capçalera d'ús oficial.
• Els distintius usats per les autoritats i funcionaris o treballadors municipals a els qui
corresponguen.
• Els edificis públics i els objectes d'ús oficial, en els quals haja de figurar pel seu caràcter
representatiu.
• Tots aquells impresos, publicacions i material de papereria municipal que així ho precisen.
Art. 12. Per a la utilització de l´Escut Heràldic Municipal de Benissanó, fora de la Corporació
Local, será preceptiva l´autorització previa de la mateixa.
Art. 13. Quan una organització de caràcter local, de les inscrites en el Registre Municipal
d'Associacions de Benissanó, desitge incorporar l'Escut Heràldic Municipal de Benissanó a les
seues senyes d'identitat, ho sol·licitarà formalment al Ple per a la seua aprovació, i si escau,
prèvia liquidació de drets i taxes segons determinen les ordenances fiscals i la legislació
reguladora de les hisendes locals.
Capítol tercer
De la bandera
Art. 14. La Bandera de Benissanó és el símbol d'unitat dels seus habitants i representa la
seua cultura i tradicions propies.
Art. 15.La Bandera de Benissanó va ser aprovada sota resolució i publicació en el DOGV nº
4.268, de l'11 de juny de 2002.
Art. 16. La Bandera de Benissanó correspon a les proporcions 2:3. Terciada en alt. El primer
terç, el de l ´asta, d´atzur. El segon o central, de blanc, amb l´escut municipal. El tercer, al
batent, d´atzur.
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Art. 17. La Bandera de Benissanó, conforme al determinat en l'article 16, s'atindrà a
l'especificat en la figura nº 2.

Figura nº2: Bandera de Benissanó

Art. 18. Sobre la Bandera de Benissanó no es podran incloure sigles o símbols que
representen a partits, sindicats, associacions o qualsevol altre tipus d’entitats.
Art. 19. La bandera de Benissanó ocuparà un lloc d'honor i onejarà i es disposarà, en tota
ocasió, acompanyada de la bandera de la Comunitat Autònoma de La Comunitat Valenciana i
la d'Espanya, conforme al determinat en la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es
regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes. A aquest grup de
banderes podrà unir-se la bandera d'altres països i organitzacions internacionals que tinguen
caràcter oficial, sense més limitacions que les determinades per la legalitat vigent i les
normes de Protocol i cortesia internacional.
Art. 20.
1.La Bandera de Benissanó onejarà en la façana principal de l'Ajuntament i en quants edificis
i espais públics dependents del mateix es determinen per l’Alcaldia.
2. La Bandera de Benissanó es disposarà en el Saló de Plens, en el despatx oficial d'Alcaldia,
així com en la presidència de tots els actes oficials que organitze l’Ajuntament, i així es
determine, en desenvolupament de la seua activitat institucional.
Art. 21. La bandera de Benissanó lluirà entre les oficials, separada de les banderes o símbols
d'altres associacions o institucions de caràcter privat.
Art. 22. En el marc oficial, al costat de la Bandera d’Espanya, cal fer referència, com així s'ha
expressat en el present capítol, a altres banderes oficials, tals com les autonòmiques i les
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locals. Aquelles preñen precedència sobre aquestes últimes, ambdues a continuació de la
bandera nacional.
Art. 23. Annex 1: Banderes oficials i la seua precedència.
Art. 24. Les ensenyes de les comunitats autònomes es col·loquen, habitualment, a
continuació de la Bandera d’Espanya; és a dir, a la seua dreta si és en alternança i amb un
nombre imparell de màstils o a la seua esquerra si són parells. Ocupa, per tant, la segona
ubicació en preeminència.
Art. 25. En els Ajuntaments (a excepció de València, que comparteix la mateixa ensenya amb
la Comunitat Valenciana), la Bandera Municipal es col·locarà després de l'autonòmica. I
l'ensenya de la província se situarà després de la local.
Art. 26. Com a criteri general, en el municipi de Benissanó, se seguirà l'ordenació de
banderes corresponent al present esquema:
1. Bandera d'Espanya.
2. Bandera de La Comunitat Valenciana.
3. Banderes d'altres comunitats autònomes, per el seu ordre.
4. Bandera de Benissanó.
5. Bandera de la província de València, en el cas que existira.
6. Banderes de les capitals autonòmiques, per l'ordre de les autonomies, començant per la
de La Comunitat Valenciana; per ser la comunitat autònoma on se celebra l’acte.
7. Banderes dels municipis de les capitals autonòmiques, per l'ordre de les autonomies i dins
de cada autonomia pel nombre d'habitants.
8. Banderes de la resta de municipis de La Comunitat Valenciana per ordre d’habitants.
9. Banderes de la resta de municipis espanyols per nombre d'habitants o per ordre alfabètic.
10. Altres banderes oficials, cas de la d'Europa o qualsevol supranacional, encara que si el
nombre d'ensenyes són moltes i l'acte està vinculat a dita entitat, el recomable és que se
situe en una ubicació a part.
11. Si hi ha ensenyes estrangeres, es col·locaran pel denominat Protocol Comparat.
TÍTOL II
Dels actes oficials
Capítul primer
Classificació dels actes
Art. 27. Són Actes Oficials els organitzats per l'Ajuntament de Benissanó en
desenvolupament de les seues competències legals.
Art. 28. A l´afecte del present Reglament, els actes municipals es classifiquen en:
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A. Actes de caràcter general. Són tots aquells que s´organitzen institucionalment per la
Corporació en ocasió de commemoracions o esdeveniments de gran importància per a la
vida ciutadana municipal.
B. Actes de caràcter especial. Són els organitzats per les diferents àrees d´actuació municipal
i l´Alcaldia, propis de l´àmbit específic dels seus repectius serveis, funcions i activitats.
Art. 29. L ´indumentaria dels membres de la Corporació en els Actes Oficials serà la que per a
cadascun dels casos es determine per al mateix per part d´Alcaldia.
Art. 30. Els Regidors/es de la Corporació Municipal acompanyaran a l´Alcaldessa/Alcalde en
els actes públics en els quals siguen convidats o siga aconsellable la seua presència i/o
assistència.
Art. 31. La forma d´assistència en Corporació és la més solemne, i s´utilitzarà en els següents
actes:
• visita de SS.MM el Rei, Reina, Princeses, Prínceps o Infants de la Casa Real Espanyola,
• i als actes solemnes que tradicionalment se celebren a Benissanó:
- Ofrena de Flors a la Patrona de Benissanó, la Verge del Fonament, el 07 de setembre.
- Santa Misa en honor a la Patrona de Benissanó, la Verge del Fonament, el 08 de
setembre.
- Solemne Processó en honor a la Patrona de Benissanó, la Verge del Fonament, el 08 de
setembre.
- Enterraments dels membres de la Corporació i antics Alcaldes de la localitat amb
autorització expressa de la família.
- I en aquells altres actes en què la seua solemnitat o rellevància es considere oportú per
part de l´Alcaldia.
Art. 32. La forma d´assistència de representació en Equip de Govern la determinarà l´Alcaldia
depenent de la naturalesa i característiques de l´acte que convoca.

Capítul segon
Presidència dels actes
Art. 33. La presidència és el lloc de màxim honor en els Actes Oficials.
Art. 34. Qui siga honrat amb la presidència d'un Acte Oficial, en l'exercici de les seues
obligacions o per cessió de la mateixa, haurà de tenir en compte la responsabilitat i l'honor
que suposa representar als Benisaners/eres i la dignitat i el decore que exigeix ostentar-la.
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Art. 35. Els Actes Oficials, qualsevol que siga la seua classificació, seran presidits per
l’Alcaldessa/Alcalde.
Art. 36. En absència de l’Alcaldessa/Alcalde, per les causes previstes en els art. 23.3 i 125.1
de la llei 7/1985 o per delegació, els Actes Oficials seran presidits pels Tinents d'Alcalde,
segons el seu ordre, sent lliurement designat per l´Alcaldessa/Alcalde a els qui correspondrà
igual precedència que la que afectara a l’Alcaldessa/Alcalde.
Art. 37. La presidència dels actes municipals, qualsevol que siga el seu caràcter, organitzats
per l'Ajuntament de Benissanó serà unipersonal i recaurà en l'Alcaldessa/Alcalde, excepte en
les ocasions en què, per la seua especial rellevància i concurrència d'altes autoritats de
l'Estat, internacionals o de les Comunitats Autònomes, haja de ser conjunta per
determinació legal o de l’Alcaldessa/Alcalde.
Art. 38. Aquells actes de caràcter general on l´Alcadessa/Alcalde no acudisca, serà presidit
pel Tinent d´Alcalde o Regidor/a de l´Equip de Govern que l´Alcaldia designe. A falta de
designació expressa, correspondrà la presidència a un/a Tinent d´Alcalde, segons l´ordre
d´aquests.
Art. 39. En els actes propis organitzats per una Regidoria que no presideix
l´Alcaldessa/Alcalde de Benissanó, ostentarà la presidència el responsable d´aquesta àrea.
1. En els actes propis organitzats per una Regidoria que presideix l´Alcaldessa/Alcalde,
el responsable de l´àrea que ho organitze li acompanyarà en la presidència;
preferiblement a la dreta de l´Alcaldessa/Alcalde.
Art. 40. Si l’Alcaldessa/Alcalde o la persona que ho represente, fent ús de les seues
atribucions, cedira la presidència, ocuparà sempre lloc immediat a la mateixa. S'entendrà per
lloc immediat a la presidència:
a. La dreta del que presideix, si el nombre total de persones en la presidència és imparell.
b. L'esquerra del que presideix, si el nombre total de persones en la presidència és parell.

Capítul segón
Precedència en els actes oficials
Art. 41. Les precedències determinen la preeminència en el lloc de les persones o grups de
persones que assisteixen als Actes Oficials organitzats per l'Ajuntament de Benissanó.
1.- L'ordre de precedències afecta:
a. Als membres del Ple.
b. Als titulars dels Òrgans Directius així com els titulars dels Organismes Públics Municipals.

AJUNTAMENT DE BENISSANÓ
El Camp de Túria

Plaça de l'Ajuntament,1 Benissanó
C.P.46181 CIF -P 46 06 90 0 - A Tel 96 27 80 7 01 Fax9 62 79 1 54 0
www.ayuntamientobenisano.es

c. A tots els membres de l'Ajuntament jeràrquica o funcionalment depenents de
l’Alcaldessa/Alcalde.
d. Als representants institucionals de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d'Associacions de Benissanó, quan assistisquen com convidats als actes oficials organitzats
per l’Ajuntament.
e. Als titulars de les màximes distincions honorífiques establides en el TÍTOL IV del present,
quan assistisquen com convidats als Actes Oficials que organitze l’Ajuntament.
f. Als quals tingueren atorgades distincions honorífiques amb anterioritat a l'entrada en vigor
del present reglament, quan assistisquen com convidats als Actes Oficials que organitze
l’Ajuntament.
Art. 42. L'ordre de precedència intern de la Corporació Municipal de Benissanó, serà el
següent:
1. L´Alcaldessa/Alcalde
2. Els Tinents d´Alcalde, per el seu ordre corresponent
3. Portaveus dels Grups Polítics Municipals, ordenats de major a menor representació
municipal
4. Regidors/es membres de la Junta de Govern Local per el seu ordre de nomenament
5. Regidors/es de l'equip de Govern per ordre establit en la candidatura electoral
6. Regidors/es de la resta dels Grups Polítics, per el seu ordre electoral i ordenats de major a
menor representació municipal
1. En els actes cívics de caràcter municipal o institucional en els quals cal la desfilada de la
Corporació, aquesta formarà en dues files, encapçalant la de l'esquerra pel membre de la
mateixa que figure en últim lloc en la llista corporativa, i la de la dreta pel que figure en
penúltim lloc, i així successivament, tancant la formació l’Alcaldia-Presidència. Situant-se,
per tant, de menor a major i tancant la marxa l ´Alcaldessa/Alcalde, precedit o si escau
acompanyat, de detra a esquerra, del Jutge/a de Pau i el primer Tinent d´Alcalde, seguit de la
resta de Tinents d´Alcalde, portaveus i la resta de membres de la Corporació.
2. En algunes ocasions excepcionals, i sempre per disposició de l'Alcaldessa/Alcalde atenent
a normes de cortesia, els Portaveus dels Grups Municipals precediran als Tinents d'Alcalde,
únic espai unipersonal de representació, que figura en el Reial Decret sobre Ordenació de les
Precedències en l'Estat 2099/83.
3. En aquells actes de caràcter municipal que així ho precisen, a continuació de la
Corporació, se situaran a les personalitats distingides amb Honors Municipals i als
Funcionaris Municipals per l'ordre següent:
1. Ex Alcaldesses/Alcaldes de Benissanó, per antiguitat
2. Fills Predilectes de Benissanó, per l'antiguitat en la data de la concessió de la seua
distinció
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3. Fills Adoptius de Benissanó, per l'antiguitat en la data de la concessió de la seua
distinció
4. Guardonats amb la distinció “Castell de Benissanó”, per ordre d´antiguitat en la
creació del seu àmbit
5. Croniste Oficial de Benissanó
6. Secretari General/Interventor
7. Tresorer
8. Cap de Policia Local
9. Caps i Directors de les Unitats Administratives dels Departaments i Serveis, per ordre
d'antiguitat en la creació de la seua Unitat, Departament o Servei
10. Representants Institucionals de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d'Associacions de Benissanó, pel seu ordre d'antiguitat en la inscripció
4. Per a l'establiment de precedències entre els quals tinguessin un mateix rang i ordre de
precedència, es tindrà en compte la següent prioritat:
1. Regidoria que organitza l'acte.
2. Major antiguitat en la data de nomenament.
3. Per als quals tingueren la mateixa data de nomenament, se dispondrà l'ordre en la
publicació del mateix.
Art. 43. En els actes religiosos celebrats en la Parròquia Santos Reyes de Benisanó i al llarg
de les Festes Patronals, la Corporació se siturà de la següent forma:
1. En el primer banc de l´esquerra, els membres de l´Equip de Govern pel seu ordre i tancant
l´Alcalde/Alcaldessa. Dispossats amb distribució lineal des del passadís lateral fins al central.
2. A la dreta d´aquest banc, i situats en la primera fila del banc oposat, el Jutge/a de Pau,
Portaveus, pel seu orde, i Regidors/es de la resta de Partits Polítics Municipals, pel seu orde.
Dispossats, de igual manera, amb distribució lineal des del passadís lateral fins al central.
Art. 44. Annex 2: Decret 235/1999, de 23 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es
regula el règim de Precedències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Art. 45. Annex 3: Reial Decret 2099/1983, de 4 d'agost, Article 12, pel qual es regula el règim
de Precedències en els actes en el territori propi d'una Comunitat Autònoma.
Art. 46. Annex 4: Precedències en els municipis d´actes oficials ,de caràcter general, en el
qual no concórreguen autoritats de la Generalitat Valenciana.

TÍTOL III
Dels tractaments i els atributs
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Capítul primer
Tractaments de cortesia i tractaments d’honor
Art. 47. Són tractaments de cortesia els que, per tradició i costum o conforme al que es
disposa en la legislació, tenen atorgats l'Ajuntament, L’Alcaldessa/Alcalde i els Tinents
d’Alcalde.
Art. 48. Són tractaments d'honor els que confereix el Ple de l'Ajuntament als titulars de les
Distincions Honorífiques que s'especifiquen en l'art. 63 del present.
Art. 49. L’Ajuntament de Benissanó, com a òrgan de màxima representació política dels
Benisaners/Benisaneres per al govern municipal, té el tractament d´Excel.lentísim per
tradició i costum.
Art. 50. El tractament de cortesia de l'Alcaldessa/Alcalde de Benissanó és el de Senyora/or,
utilitzant la citada fórmula per a dirigir-se a aquests: Tractament + Càrrec + Na/En + Nom.
Example: Senyora/or Alcaldessa/Alcalde, Na/En. Nom.
Art. 51. El Codi de Bon Govern (Boe del 7 de març de 2005), en el punt 8 de l´apartat tercer,
Principis de conducta, especifica que el tractament oficial de caràcter protocol.lari dels
membres del Govern i del Alts Càrrecs serà el de Senyor/Senyora, seguit de la denominació
del càrrec, ocupació o rang corresponent.
1. Pel que, els Tinents d´Alcalde i regidors/es rebran el tractament de Senyor/a, i
s´utilitzarà la citada fórmula per a dirigir-se a aquests: Tractament + Càrrec + En/Na +
Nom. Example: Senyor/a. Càrrec que ostenta, En/Na. Nom.
Art. 52. Es reconeixerà a els qui estigueren en possessió del nomenament de Fill Predilecte
de Benissanó o del nomenament de Fill Adoptiu de Benissanó, amb el tractament d'honor de
Molt Il·lustre Benisaner/Benisanera.

Capítul segon
Atributs dels membres del Ple
Art. 53. A Benissanó, els atributs que en determinades ocasions porten l’Alcaldessa/Alcalde i
els Regidors/es, tenen per finalitat la seua identificació com a membres electes del Ple.
Art. 54. Els atributs reservats als membres del Ple seran utilitzats en les celebracions
solemnes que es determinen i, molt especialment, en les celebracions tradicionals de
Benissanó.
Art. 55. Són atributs de l’Alcaldessa/Alcalde:
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• Bastó de comandament color caoba amb cordonet de seda d´or amb empunyadura d´or.
• Insígnia de solapa amb l'Escut Municipal.
Art. 56. Són atributs dels membres del Ple:
• Insígnia de solapa amb l´Escut Municipal.
Art. 57. L´Alcaldessa/Alcalde, com a Presidenta/President de la Corporació i com a símbol
d´autoritat màxima en el Municipi, utilitzarà el bastó, si ho estima oportú, als següents actes
públics:
• El dia de la seua presa de possessió.
• Processó de la Patrona de Benissanó, La Verge del Fonament, el 08 de setembre.
• Visites protocol.làries de municipis germanats.
• Qualsevol acte institucional o visita oficial que per la seua solemnitat així ho aconselle i es
crea pertinent.

TÍTOL IV
De les distincions honorifiques
Art. 58. Els Benisaners/Benisaneres, representats en el Ple, tenen un deure de gratitud amb
els quals, de forma desinteressada, hagen contribuït al desenvolupament econòmic, social o
cultural del Municipi, destaquen pels seus mèrits i aportacions a la societat en general o
contribuïsquen a afiançar les costums i tradicions de Benissanó.
Art. 59. El present Reglament regula el procés de concessió de Distincions i Honors
municipals a aquelles persones fisiques, jurídiques o altres entitats mereixedores d´aquest
reconeixement.
Art. 60. Les Distincions Honorífiques s'atorguen a proposta de la Junta de Govern Local,
prèvia instrucció d'expedient per la Regidoria competent en matèria de Protocol i previ
dictamen de la comissió informativa corresponent, i es concediran pel vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple.
Art. 61. Totes les Distincions i Honors que fa referència aquest Reglament són vitalícies i
tenen carácter exclusivament honorífic i no generaran dret a cap meritació ni efecte
econòmic o administratiu.
Art. 62. Totes les Distincions i Honors que atorgue l´Ajuntament de Benissanó podran ser a
Títol Pòstum.
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Art. 63. De forma extraordinària, les associacions inscrites en el Registre Municipal
d'Associacions de Benissanó així com els Grups Municipals, podran proposar, raonada i
formalment a la Junta de Govern Local, la concessió de qualsevol de les Distincions
Honorífiques contingudes en aquest Reglament; que després de la valoració oportuna, ho
acceptarà o desestimarà.
Art. 64. Les Distincions Honorífiques que concedeix l´Ajuntament de Benissanó són:
• Títol de Fill/a Predilecte/a de Benissanó.
• Títol de Fill/a Adoptiu/va de Benissanó.
• Distinció “Castell de Benissanó”.
• Insígnia de solapa amb l´Escut Municipal.
• Firma en el Llibre d´Honor de l´Ajuntament de Benissanó.
• Entrega de les claus simbòliques del Municipi.
• Dedicació/denominació de carrers, places i edificis públics, així com paratges i espais
urbans.
Art. 65. El títol de Fill/a Predilecte/a de Benissanó podrà atorgar-se a els qui, havent nascut
en el Municipi, hagen destacat de forma extraordinària pels seus mèrits personals o
professionals o pels serveis prestats en benefici de la mateixa professió i la localitat.
1. Acordada la concessió, s´assenyalarà la data del nomenament mitjançant Junta de Govern
Local.
2. El nombre màxim de Fills Predilectes de Benissanó serà deu (10), no podent concedir-se
més de quatre (4) títols per legislatura.
Art. 66. El títol de Fill/a Adoptiu/va de Benissanó podrà atorgar-se a els qui, sense haver
nascut en Benissanó, hagen destacat de forma extraordinària pels seus mèrits personals o
professionals o pels serveis prestats en benefici de Benissanó.
1.Acordada la concessió, s´assenyalarà la data del nomenament mitjançant Junta de Govern
Local.
2. El nombre màxim de Fills adoptius de Benissanó serà deu (10), no podent concedir-se més
de quatre (4) títols per legislatura.
Art. 67. El lliurament de les Distincions Honorífiques s'efectuarà en cerimònia solemne.
Art. 68. Totes les Distincions de l'Ajuntament de Benissanó seran acreditades mitjançant l
´expedició d´un pergamí artístic o diploma, escarint les causes que van motivar la concessió i
els mereixments que justifiquen la mateixa.
Art. 69. La distinció “Castell de Benissanó” és una recompensa municipal creada per a
premiar o reconèixer mèrits extraordinaris a persones, entitats o corporacions per haver
prestat serveis o dispensat honors o beneficis d´àmbit cultural, científic, social, artístic,
esportiu, polític o econòmic… els premits estarán englossats en dos categories i no més 1
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representant per cadascuna d'elles: la primera de caracter local i 1 l'altra autonomic o
nacional.
1. La distinció “Castell de Benissanó” només podrà otorgar-se a la mateixa entitat o persona
una vegada cada quatre anys.
2. Acordada la concessió, es procedirà a la comunicació del beneficiari per al seu lliurament a
través de “Saluda” d´Alcaldia.
3. El lliurament de la distinció “Castell de Benissanó” s´efecturarà en un acte solemne.
4. La data de la cerimònia es durà a terme el 04 de febrer de cada any o durant la celebració
dels actes commemoratius de l´adquisició del Castell de Benissanó per part del municipi.
5. L´entrega de la distinció “Castell de Benissanó” es farà de mans de l´Alcadessa/Alcalde de
la localitat.
6. La Distinció reflectirà l´Escut de la localitat i la silueta del Castell de Benissanó.
Art. 70. El Ple de l'Ajuntament de Benissanó podrà revocar qualsevol Distinció Honorífica si
les circumstàncies que van motivar la concessió de la mateixa cessaren, o si contra els seus
titulars es dictara sentència penal condemnatòria per qualsevol classe de delicte, una vegada
que fóra ferma.
Art. 71. La insígnia de solapa amb l´Escut Municipal es concedirà a aquell/a Benisaner/a de
naixement, els mèrits del qual així ho aconsellen; especialment en l´àmbit cultural, científic,
social, artístic, polític o econòmic o per serveris prestats en benefici de la localitat.
1. A més de:
• Alcaldesses/Alcaldes a la presa de possesió.
• Regidors/es a la presa de possesió.
• Jutge de Pau a la presa de possesió.
• Regnes de les Festes en el dia de la seua coronació.
2. També es podrà distinguir de forma honorífica a persones físiques que, donada la seua
trajectòria, estiguen relacionades amb el municipi i per característiques no siguen
mereixedores d´altres distincions.
Art. 72. L´ajuntament de Benissanó disposarà d´un Llibre d´Honor en el qual signaran totes
les personalitats que, bé per mèrits de qualsevol índole o per la seua pública notorietat,
visiten oficialement l ´Ajuntament.
1. El Llibre estarà custodiat per Alcaldia qui, després de cadascuna de les signatures o
dedicatòries, consignarà a peu de pàgina el nom i càrrec de la personalitat, data i motiu de la
visita.
2. L'oferiment d'aquesta distinció ho farà en cada cas l'Alcaldia, d'acord amb els criteris
anteriorment expressats. La signatura se celebrarà de manera preferent en les dependències
municipals de l'Ajuntament de Benissanó.
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Art. 73. Les Claus Simbòliques del Municipi poden ser objecte de lliurament a aquelles
persones que per la seua pública notorietat o reconegut prestigi visisten Benissanó.
1. El lliurament de Les Claus es farà de forma simbòlica a través d´un acte públic i solemne.
2. A aquest acte podrà afegir-se el nomenament de “Visitant Il.lustre” a la personalitat a la
qual es fa el lliurament.
3. Les Claus Simbòliques de Benissanó seran lliurades amb motiu de les següents ocasions:
• visita de SS.MM el Rei, Reina, Princeses, Prínceps o Infants de la Casa Real Espanyola.
• Quan s´establisquen relacions amb altres ciutats, tant espanyoles com a estrangeres.
• En aquells altres casos que segons el criteri del Ple i/o Alcaldia així ho aconsellen.

TÍTOL V
Del dol municipal
Art. 74. El dol oficial a Benissanó és l'expressió pública del dolor dels Benisaners/Benisaneres
per la defunció d'una o diverses persones. Decretant-se, per tant, quan les circumstància o
fets de transcendencia local, regional o nacional així ho requerisquen.
Art. 75. El dol oficial a Benissanó s'imposarà previ acord de la Junta de Govern Local o, quan
la urgència ho aconselle, per decret de l'Alcaldia, donant compte en el següent Ple
municipal.
Art. 76. En el decret emès per l’Alcaldia-Presidència, s'inclouran totes i cadascuna de les
accions a desenvolupar en senyal de respecte o condolences pel dol declarat.
Art. 77. Als efectes determinats en el present Títol i fins que es produïsca la finalització del
dol, s'adoptaran les següents mesures:
1. Quedaran anul·lats o es retardaran fins a la finalització del dol, les celebracions de quants
actes institucionals, organitzats per l'Ajuntament, estigueren previstos durant el període de
dol oficial.
2. Arriar les banderes institucionals a mitja asta que onegen en l'exterior de tots els edificis
públics municipals i col·locar un crespó negre en aquelles que estiguen a l’interior.
3. S'adoptarà, a criteri de la Regidoria que tinga assumides les competències de Protocol,
previ coneixement de la Junta de Govern Local, quantes mesures contribuïsquen a
manifestar el pesar i el sentiment dels Benisaners/eres.
Art. 78. En els casos en què la declaració de dol oficial vinga decretada u ordenada per
instàncies superiors de l'Administració Pública d'àmbit Comunitari, Estatal o Regional, es
disposarà conforme a l'indicat pel comunicat oficial publicat; podent l´Alcaldia-Presidència
adherir-se a aqueixes mateixes declaracions oficials, a través dels mitjans i actes assenyalats
en els apartats precedents d´aquest Títol.
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En qualsevolcas, la Bandera del municipi de Benissanó onejarà a mitja asta, sempre que ho
facen les Banderes Nacional i de la Comunitat Valenciana, després de tenir coneixement de
la declaració de dol oficial en àmbits estatals o regionals.

TÍTOL VI

De la Regidoria responsable del Protocol Municipal
Art. 79. Qui fóra el/la titular de la Regidoria que tinga atorgades les competències de
Protocol, dedicarà els seus esforços al reforçament i projecció de la imatge de Benissanó i les
seues institucions, així com al respecte per les peculiaritats culturals del Municipi; els seus
usos i costums. El/la seu titular és responsable directe de la imatge institucional de
l'Ajuntament de Benissanó i depèn directament de l’Alcaldessa/Alcalde.
Art. 80. Les comeses i obligacions de la Regidoria responsable de Protocol, sense perjudici
d'unes altres que l'Alcaldessa/Alcalde poguera encomanar-li, són:
1. Preservar el cerimonial i la tradició de Benissanó.
2. Dirigir i coordinar els actes oficials de l'Ajuntament que presidisca o en els quals participe
l'Alcaldessa/Alcalde, amb excepció dels quals celebre el Ple, determinant les normes que
afecten als mateixos.
3. Supervisar tots els altres actes organitzats per l'Ajuntament.
4. Assessorar a l'Alcaldessa/Alcalde en matèria de Protocol i Imatge Institucional.
5. Coordinar amb altres serveis de Protocol l'organització d'actes que, en desenvolupament
de les seues comeses, pogueren afectar-li.
6. Interpretar les normes contingudes en el present Reglament.
7. Custodiar la Bandera de Benissanó i quants símbols i distincions es determinen en
aquestes normes i siguen patrimoni de l'Ajuntament.
8. Actuar com a instructora dels expedients per a la concessió de Distincions Honorífiques.
9. Conservar i mantenir el Llibre d'Honor i els registres de les concessions de les diferents
distincions honorífiques.
10. Proposar a la Junta de Govern per al seu trasllat i, si escau, aprovació del Ple, l'ampliació
o modificació del present Reglament.
11. Confeccionar, utilitzar i salvaguardar les bases de dades personals relacionades amb la
Regidoria que tinga assumides les competències de Protocol, en els termes especificats per
la legislació vigent.
12. Oferir les atencions necessàries als convidats d'honor de l'Ajuntament de Benissanó.
13. Organitzar i coordinar, si fóra necessari, els viatges oficials de l'Alcaldessa/Alcalde.
14. Vigilar l'estricte compliment del determinat en aquest Reglament i dictar les normes
necessàries per a garantir la seua implementació.
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Art. 81. L´Ajuntament de Benissanó disposarà d´una Oficina de Protocolo (si fos necessari),
que de conformitat amb les instruccions que reba de l´Alcaldia, confeccionarà i remetrà a
tots els membres de la Corporació amb antelació suficient, les normes específiques i
particularitats que hagen de regir cada acte públic concret, quan la seua importància així ho
aconselle.
1. Les invitacions a tals actes es cursaran per l´Alcaldessa/Alcalde a través de l´Oficina de
Protocolo o ADL, excepte quan en l´acte participe una altra Corporació o Administració
Pública, on en aquest cas es farà conjuntament.
Art. 82. El/la titular de la Regidoria que tinga atorgades les competències de Protocol, haurà
de formar-se en aquesta matèria, com a mínim, en qüestions protocol·làries bàsiques. Per a
un millor coneixement i acompliment de les seues funcions en aquesta àrea.
Art. 83. El/la titular de la Regidoria que tinga atorgades les competències de Protocol podrà
sol·licitar la col·laboració directa de les persones inscrites en el Voluntariat Municipal, per
aquells actes més complexos o qualssevol que determinara.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Es faculta a la Regidoria responsable del Protocol Municipal per a adoptar les mesures
necessàries en relació amb la implementació del determinat en el nou Reglament de
Protocol, Honors, Distincions i Ceremonial de l´Ajuntament de Benissanó i la confecció de
Manuals de Protocol i Cerimonial per a ús intern de l'Ajuntament de Benissanó.

DISPOSICIÓ FINAL
El tràmit d'expedient i l'aprovació del present Reglament s'ajustarà al procediment conforme
l'establit en els articles 49 i 70.2 (modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre) de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local.
El present Reglament entrarà en vigor al transcurs del termini de l'article 65.2, de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l´endemà de la seua publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de València/Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
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ANNEX 1:
Banderes oficials i la seua precedència Llei 39/1981 de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús
de la Bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes.
Article 2.
1. La Bandera d'Espanya, d'acord amb el preceptat en l'article 4 de la Constitució espanyola,
està formada per tres franges horitzontals, roja, groga i roja, sent la groga de doble amplària
que cadascuna de les roges.
2. En la franja groga es podrà incorporar, en la forma que reglamentàriament s'assenyale,
l'escut d'Espanya (….).”
Article 3.
1. La Bandera d'Espanya haurà d'onejar en l'exterior i ocupar el lloc preferent a l'interior de
tots els edificis i establiments de l'Administració Central, institucional, autonòmica,
provincial o insular i municipal de l’Estat”.
Article 5. Quan els Ajuntaments i Diputacions o qualssevol altres Corporacions públiques
utilitzen les seues pròpies banderes, ho faran al costat de la bandera d'Espanya en els
termes de l'establit en l'article següent.”
Article 6.
1. Quan s'utilitze la Bandera d'Espanya ocuparà sempre lloc destacat, visible i d'honor.
2. Si al costat d'ella s'utilitzen altres banderes, la Bandera d'Espanya ocuparà lloc preeminent
i de màxim honor i les restants no podran tenir major grandària. S'entendrà com a lloc
preeminent i de màxim honor:
-Quan el nombre de banderes que onegen juntes siga imparell, la posició central.
-Si el nombre de banderes que onegen juntes és parell, de les dues posicions que ocupen el
centre, la de la dreta de la presidència si la hi hagués o l'esquerra de l’observador.”

Llei de la Generalitat Valenciana 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els
símbols de la Comunitat Valenciana i la seua utilització.
Article 2. La Bandera de la Comunitat Valenciana és la tradicional "Senyera" composta per
quatre barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava al costat de l'asta".
Article 8. La Bandera de la Comunitat Valenciana haurà d'onejar en l'exterior, i ocupar lloc
preferent a l'interior, de tots els edificis públics i civils de l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
sense prejudici de la preeminència de la Bandera d’Espanya”.
Article 9. Quan Ajuntaments, Diputacions o qualssevol altres Corporacions Públiques
utilitzen les seues pròpies banderes, ho faran al costat de la Bandera d'Espanya i la Bandera
de la Comunitat Valenciana”.
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Article 10.
1. Quan s'utilitze la Bandera de la Comunitat Valenciana juntament amb la d'Espanya i altres
Corporacions, correspondrà el lloc de preeminència i màxim honor a la d'Espanya.
2. La Bandera de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit territorial de la Comunitat, ocuparà el
lloc següent en ordre de preferència i honor a la Bandera d'Espanya.
Si el nombre de banderes que onegen juntes és imparell, l'ensenya de la Comunitat
Valenciana ocuparà el costat dret de la d'Espanya, açò és, l'esquerre vist des de l'observador
de la Bandera d'Espanya.
Quan la ubicació done lloc a diversos punts d'observació, la Bandera d'Espanya doblegarà
altura. Si el nombre de banderes onejant juntes fóra parell, l'ensenya de la Comunitat
Valenciana ocuparà el costat dret de la d'Espanya des de l'observador.
3. La grandària de la Bandera de la Comunitat Valenciana i l'Estendard de la Generalitat
Valenciana no podrà ser major que el de la d'Espanya, ni inferior al d'altres entitats quan
onegen juntes”.
L´ordre de les banderes Les dèsset Comunitats Autònomes i Ceuta i Melilla disposen de
banderes pròpies definides en els seus corresponents estatuts i en moltes regions
desenvolupades posteriorment mitjançant lleis aprovades pels seus respectius parlaments.
La bandera de les Comunitats ha d'onejar en els actes celebrats en el seu territori al costat
de l'espanyola, ocupant la segona posició dels mastelers corresponents. Quan les banderes
autonòmiques onegen juntes ho faran d'acord al criteri de la data de publicació dels seus
respectius Estatuts d´Autonomia en el Butlletí Oficial de l'Estat, començant per la de la
Comunitat on se celebre l'acte i a continuació de l'espanyola.
L'ordre de les banderes autonòmiques és el següent1:
1. País Vasco (Euskadi) (BOE, 22-12-1979).
2. Cataluña (Catalunya) (BOE, 22-12-1979).
3. Galicia (BOE, 28-4-1981).
4. Andalucía (BOE, 11-01-1982).
5. Principado de Asturias (BOE, 11-01-1982).
6. Cantabria (BOE, 11-01-1982).
7. La Rioja (BOE, 19-06-1982).
8. Región de Murcia (BOE, 19-06-1982).
9. Comunidad Valenciana (Comunitat Valenciana) (BOE, 18/07/1982).
10. Aragón (BOE, 16-08-1982).
11. Castilla-La Mancha (BOE, 16-08-1982).
12. Canarias (BOE, 16-08-1982).
13. Comunidad Foral de Navarra (Nafarroako Foru Komunitatea) (BOE,16-08-1982).
14. Extremadura (BOE, 26-02-1983).
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15. Islas Baleares (Illes Ballears) (BOE, 01-03-1983).
16. Comunidad de Madrid (BOE, 01-03-1983).
17. Castilla y León (BOE, 02-03-1983).
18. Ciudad Autónoma de Ceuta (BOE, 14-03-1995).
19. Ciudad Autónoma de Ceuta (BOE, 14-03-1995).
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ANNEX 2:

Decret 235/1999, de 23 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de
Precedències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Aquest ordre és inamovible, ja que el concepte de cessió en la bandera en l'àmbit de les
Comunitats no existeix. De la mateixa manera, és inamovible, també, encara que amb
posterioritat s'hagen aprovat noves Lleis Orgàniques que reformen els propis Estatuts
d'Autonomia. Per tant, a efectes de Protocol, la referencia serà la data d'aparició del primer
document.
“Article 1. El present Decret té per objecte establir el règim de precedències de les
autoritats i institucions en l'àmbit propi de la Comunitat Valenciana en els actes oficials que
les mateixes organitzen”. “Article 3 . En els actes oficials de caràcter general organitzats per
la Comunitat Autónoma 2 Valenciana regirà el següent ordre de precedències:
1. President/Presidenta de la Generalitat
2. President/Presidenta de les Corts Valencianes
3. Vicepresidents/Vicepresidentes del Consell de la Generalitat
4. Resta de Consellers/Conselleres del Consell de la Generalitat, pel seu ordre
5. Alcalde/Alcaldessa del municipi en que se celebre l´acte
6. President/Presidenta de la Diputació en la província de la qual s´organitze l´acte
7. Expresidents/Expresidentes de la Generalitat
8. Presidente/Presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
9. Presidente/Presidenta del Consell Valencià de Cultura
10. Síndic/Síndica major de Comptes i Síndico/Síndica de Greuges
11. Presidente/Presidenta de l´Acadèmia Valenciana de la Lllengua
12. Vicepresidents/Vicepresidentes i Secretaris/Secretaries de les Corts Valencianes, pel seu
ordre
13. Portaveus dels Grups Parlamentaris
14. Rectors/Rectores de les Universitats de la Comunitat Valenciana
15. President/Presidenta del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
16. Presidents/Presidentes de les Diputacions Provincials
17. Secretaris Autonòmics o Secretaries Autonòmiques
18. Delegats/Delegades Territorials del Govern Valencià
19. Diputats Autonòmics o Diputades Autonòmiques
20. Expresidents/Expresidentes de les Corts Valencianes
21. Subsecretaris/Subsecretaries, Directors/Directores Generals i assimilats/assimilades
22. Consellers/Conselleres del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
23. Adjunts/Adjuntes del Síndic/Síndica de Greuges
24. Resta de membres de les Corporacions Locals
En els actes oficials de caràcter general organitzats per altres autoritats i Institucions de la
Comunitat Valenciana no podrà alterar-se, per a les autoritats i Institucions de la Comunitat
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Valenciana, l'ordre establit en el present reglament, sense prejudici que es respecte la
tradició del lloc en determinats actes”.
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ANNEX 3:
Reial Decret 2099/1983, de 4 d'agost, Article 12, pel qual es regula el règim dePrecedències
en els actes en el territori propi d'una Comunitat Autònoma.
Precedència de les autoritats en els actes oficials de caràcter general organitzats per la
Corona, el Govern o l'Administració de l'Estat (RD 2099/83 arreplega actualitzacions), Article
12. En els actes en el territori propi d'una Comunitat Autònoma regirà la precedència
següent:
1. Rei (S.M el Rei Don Felipe VI)
2. Reia consort (S. M. la Reina Donya Letizia Ortiz)
3. Princesa d'Astúries (S.A.R. la Princesa d'Astúries Donya Leonor de Borbón i Ortiz)
2 Modificat pel Decret 77/2003
4. Infanta (S.A.R la Infanta Donya Sofía de Borbón i Ortiz)
5. S.M el Rei Don Juan Carlos (Títol honorífic i vitalici)
6. S. M. la Reina Donya Sofía (Títol honorífic i vitalici)
7. Infants d'Espanya
8. President del Govern
9. President del Congrés dels Diputats
10. President del Senat
11. President del Tribunal Constitucional
12. President del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem
13. President del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma
14. Vicepresidents del Govern, segons el seu ordre
15. Ministres del Govern, segons el seu ordre
16. Degà del Cos Diplomàtic (Nunci Apostòlic) i Ambaixadors Estrangers acreditats a Espanya
17. Presidents dels Consells de Govern d'altres Comunitats Autònomes, segons l'antiguitat
del seu primer estatut d'autonomia i, en cas de coincidència, per la data en la seua última
elecció
18. ExPresidents del Govern, per antiguitat
19. Cap de l'Oposició
20. President de l'Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma (Parlament Regional)
21. Delegat del Govern en la Comunitat Autònoma
22. Alcalde del municipi del lloc
23. Cap de la Casa de La seua Majestat el Rei
24. President del Consell d'Estat
25. President del Tribunal de Comptes
26. Fiscal General de l'Estat
27. Defensor del Poble
28. Secretaris d'Estat, segons el seu ordre, i Cap de l'Estat Major de la Defensa i Caps d'Estat
Major, dels Exèrcits de Terra, Mar i Aire
29. Vicepresidents de les Taules del Congrés dels Diputats i del Senat, segons el seu ordre
30. Representant institucional de les Forces Armades en la Regió o Zona
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31. Secretari general de la Casa de La seua Majestat el Rei i Cap de la Cambra Militar de la
Casa de La seua Majestat el Rei
32. Consellers de Govern de la Comunitat Autònoma, segons el seu ordre (consultar en cada
Comunitat)
33. Membres de la Taula de l'Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma
34. President del Consell Econòmic i Social
35. President i Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma
36. Subsecretaris i assimilats, segons el seu ordre
37. Secretaris de les Taules del Congrés dels Diputats i del Senat, segons el seu ordre
38. Encarregats de Negocis Estrangers acreditats a Espanya
39. President de l'Institut d'Espanya
40. President de la Diputació Provincial, Mancomunitat o Cabildo Insular
41. Directors generals i assimilats, segons el seu ordre
42. Diputats i senadors per la província on se celebre l'acte
43. Subdelegat del Govern
44. Rectors d'Universitats en el districte de la qual tinga lloc l'acte, segons l'antiguitat de la
Universitat
45. President de l'Audiència Provincial
46. Delegat de la Defensa, Subdelegat de la Defensa i Caps dels Sectors Naval i Aeri, per
ordre d'ocupació
o antiguitat
47. Director insular
48. Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament del lloc
49. Comandant militar de la plaça, Comandant o Ajudant militar de Marina i Autoritat aèria
local, per ordre d'ocupació o antiguitat
50. Representants consulars estrangers”
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ANNEX 4:
Precedencies en els municipis d´actes oficials ,de caràcter general ,en el qual no
concórreguen autoritats de la Generalitat Valenciana
Pel que fa als seus propis actes, les corporacions locals tenen la potestat de crear i fer ús
d´una normativa pròpia, sense prejudici de l'establit en l´Ordenament General de
Precedències de l´Estat, aprovat per Reial Decret 2099/1983, del 4 d´agost i el Decret
77/2003, del 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica el Decret 235/1999,
del 23 de desembre, el qual regula el règimen de precedències en l´àmbit de la Comunitat
Valenciana. Així com la Llei 7/1985, del 2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local i d
´altres disposicions vigents, no resulten suficients per a unificar i establir un únic criteri comú
a tots els municipis.
La varietat d’actes, en quan a la seua naturalesa i característiques propies, que s'organitzen
en els municipis, i concretament a Benissanó, aporten la presència en aquests
esdeveniments d'altres autoritats locals que no estant regulades en les citades normatives,
necessàriament s´han de tenir en compte i situar.
Així, doncs, per l'anteriorment disposat,en els actes oficials de caràcter general que
organitze l´Ajuntament de Benissanó i que se celebren en el terme municipal i en el qual no
concòrreguen autoritats de la Generalitat Valenciana, i quan l'ocasió així ho precise i Alcaldia
així ho establisca, s´atindrà la següent precedència de personalitats - utilitzant per analogia
els preceptes de l'Ordenament General i la “costum inveterada” - :
1. Alcaldessa/Alcalde de Benissanó
2. President/Presidenta de la Diputació Provincial
3. Diputats/Diputades Nacionals i Senadors/Senadores Nacionals per el seu ordre
4. Alcalde/Alcaldessa de la Capital de Província
5. Tinents d´Alcalde, segons el seu ordre
6. Portaveus dels Grups Polítics Municipals, ordenats de major a menor representació
municipal
7. Regidors/Regidores de la Junta de Govern Local, per el seu ordre de nomenament
8. Ex Alcaldes/Alcaldesses de Benissanó, per antiguetat
9. Resta de Regidors/Regidores de la Corporació, per el seu ordre electoral i ordenats de
major a menor
representació municipal
10. Alcaldes dels municipis de la Comarca de Camp de Túria, ordenats per nombre
d´habitants de major a
menor població
11. Ex regidors de Benissanó, per antiguetat
12. Distincions d´Honor de Benissanó, entre d´estes el orde serà: Fills Predilectes de
Benissanó, per
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antiguitat, Fills Adoptius de Benissanó, per antiguitat i guardonats amb la distinció “Castell
de
Benissanó”, per antiguitat.
13. Cap de Policia Local
14. Directors i Gerents de Patronats i Empreses Municipals
15. Representants de les confessions religioses de la locatitat

