ORDENANÇA REGULADORA DE LA CELEBRACIÓ I AUTORITZACIÓ DE
CERIMÒNIES CIVILS DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA
Preàmbul
Els Ajuntaments, com a entitat pública que són, han d’adoptar les mesures legislatives,
administratives i de tota índole que siguen necessàries per a assegurar els drets i
llibertats reconegudes a les persones en la declaració de drets humans, així com
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal afavorint la participació de
la gent en la societat civil.
Per a crear una cultura participativa és fonamental formar i educar a la ciutadania en
valors de l’ètica civil: sentiment de pertinença, valors locals i valors de la humanitat
com la igualtat, la solidaritat, el respecte a les altres persones, la corresponsabilitat i la
cohesió social. I per a difondre tots aquests valors, es convenient donar rellevància als
moments més importants de la vida de les persones.
En conseqüència, l'Ajuntament té la intenció de brindar al poble de Benissa un nou
servei de celebració de cerimònies civils amb un objectiu doble:
- Educar i conscienciar a la ciutadania de la seua pertinença a la societat civil i
la seua participació activa en la societat.
- Possibilitar, dins de la pluralitat i tolerància, la celebració de cerimònies civils a
la ciutadania.
Per a la consecució dels objectius perseguits, s'aprova un text únic que arreplega amb
senzillesa tots aquests extrems, no solament amb l'objecte d'articular l'organització
interna de la cerimònies civils de benvinguda civil, compromís ciutadà, matrimoni civil,
renovació de noces i comiat de la comunitat, sinó també per a establir clarament el lloc
que correspon segons el protocol cerimonial municipal a les persones assistents a
aquests actes, així com establir les possibles dependències municipals i la regulació
del seu ús amb aquesta finalitat.

TITOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
La present ordenança té com a objecte la regulació de l'autorització, organització i
celebració de cerimònies civils en l'Ajuntament de Benissa en els termes establerts en
el Codi Civil i en la resta de disposicions vigents. Es podran celebrar batejos civils,
compromisos ciutadans, matrimonis civils, renovació de noces i soterrament i comiat
civil.
Article 2. Marc legal
Mitjançant la Llei 35/1994, de 23 de desembre, es va realitzar una reforma en els
articles 49.1 i 51.1 del Codi Civil, en matèria de celebració de matrimonis civils, i
s’autoritzava a totes les alcaldesses i a tots els alcaldes, la competència objectiva per
a celebrar matrimonis civils. No obstant això, és necessària una regulació de
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l’autorització i celebració de matrimonis civils, tant per part de l’Alcaldia com dels
regidors i regidores en qui delegue.
Pel que respecta a la cerimònia de benvinguda civil cal tenir en compte allò establert a
l’Instrument de Ratificació de 30 de novembre de 1990 de la Convenció de 20 de
novembre de 1989 sobre els Drets dels Xiquets i les Xiquetes, adoptada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides.
Article 3. Contingut
Regulació del dret de les persones a sol·licitar de l'Ajuntament de Benissa la seva
col·laboració per a gestionar, organitzar i participar; així com el règim de cessió de l'ús
les dependències municipals, per a la celebració de cerimònies civils d’arrelament, de
compromís, de matrimoni, de renovació de noces i de comiat i soterrament.

TÍTOL SEGON
De les cerimònies civils
CAPÍTOL I. BENVINGUDA CIVIL
Article 4. Objecte.
Té per objectiu donar la benvinguda a la comunitat a la gent que naix a Benissa així
com també als xiquets i xiquetes nouvinguts/des i iniciar-los en el camí de les actituds
cíviques que els porten a un futur pacífic basat en els valors indivisibles i universals de
la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat. Són les persones progenitores
i/o les tutores qui adquireixen el compromís cap aquests valors, així com la voluntat de
convertir-les en persones lliures i iguals en drets i deures. La cerimònia d'acolliment la
presideix l'Alcaldia o el regidor/a en qui delegue, qui també signarà un breu diploma
recordatori per a la família.
4.1. Requisits
La cerimònia de benvinguda se sol·licitarà almenys per una de les persones
progenitores o tutores, i serà requisit que la persona sol·licitant estiga empadronada en
el municipi i siga menor de 18 anys.
4.2. Arrela’t a Benissa
Per cada persona nascuda al poble es plantarà un arbre. Cada arbre portarà el nom de
la persona i la data de naixement, coneixent-se aquest procés com “Arrela’t a
Benissa”. A través de la plantada d’arbres es pretén reforçar l’arrelament al poble i
l’estima i la cura pel territori.
4.3. Lloc
Es determina com a lloc de celebració del matrimoni civils el Saló d’actes de l’Espai
Cultural les Cases del Batlle. En casos de força major o de concurrència de
circumstàncies que impediren la celebració, l'Ajuntament habilitaria una altra
dependència municipal. La cerimònia d’arrela’t a Benissa serà en el lloc que determine
la regidoria de Medi Ambient.
4.4. Documentació
- Instància específica de sol·licitud de celebració de cerimònies civils.
-

Còpia compulsada del DNI de de les persones sol·licitants.

-

Còpia compulsada del Llibre de Família que incloga a tota la unitat familiar.

-

Còpia compulsada del DNI de les persones que exercisquen de padrins/es si
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n’hi haguera.
L'Ajuntament es reserva el dret a requerir quanta documentació estime oportuna amb
vista a la resolució interessada.
CAPÍTOL II. COMPROMÍS CIUTADÀ
Article 5. Objecte.
El compromís ciutadà és l'exteriorització pública de persones majors d’edat de
participar, contribuir i potenciar les bones pràctiques ciutadanes i els valors de l'ètica
civil: sentiments de pertinença, valors locals i valors de la humanitat com la dignitat, la
llibertat, la igualtat, la solidaritat, la tolerància i la participació, la Democràcia i la Pau.
La cerimònia del compromís ciutadà la presideix l'Alcaldia o el regidor/a en qui
delegue, qui també signarà un breu diploma recordatori per a la persona compromesa.
5.1. Requisits
Per a poder sol·licitar aquesta cerimònia, la persona que es vol comprometre haurà
d’estar empadronada a Benissa i ser major de 18 anys
5.2. Lloc
Es determina com a lloc de celebració del matrimoni civils el Saló d’actes de l’Espai
Cultural les Cases del Batlle. En casos de força major o de concurrència de
circumstàncies que impediren la celebració, l'Ajuntament habilitaria una altra
dependència municipal.
5.3. Documentació
- Instància específica de sol·licitud de cerimònies civils.
-

Còpia compulsada del DNI de la persona sol·licitant.

L'Ajuntament es reserva el dret a requerir quanta documentació estime oportuna amb
vista a la resolució interessada.
CAPÍTOL III. MATRIMONI CIVIL
Article 6. Objecte
La cerimònia de matrimoni civil la presideix l'Alcaldia o el regidor/a en qui delegue, qui
també signarà un breu diploma recordatori per a la persona compromesa.
6.1. Requisits
Podran sol·licitar la cerimònia civil a l’Ajuntament de Benissa qualsevol ciutadà i
ciutadana que ho desitge.
6.2. Tràmits previs
Les parelles sol·licitants hauran d'iniciar els tràmits en el Registre Civil de la seva
localitat. Aquest tràmit finalitzarà amb l'expedició d'un certificat que autoritzarà
l'alcalde/essa a celebrar la cerimònia.
En el cas de persones contraents de fora de Benissa, hauran de comunicar al Registre
Civil on han iniciat els tràmits la seva voluntat de casar-se en una altra localitat, i
hauran de sol·licitar el trasllat de l'expedient al Registre Civil de Benissa, on s'emetrà
el certificat que autoritza l'alcalde/essa a celebrar la cerimònia.
6.3. Lloc
Es determina com a lloc de celebració del matrimoni civils el Saló d’actes de l’Espai
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Cultural les Cases del Batlle. En casos de força major o de concorrència de
circumstàncies que impediren la celebració, l'Ajuntament habilitaria una altra
dependència municipal.
En els casos en els quals les persones contraents vulguen realitzar la cerimònia
oficiosa fora d’aquest lloc, primer s’haurà de consultar la disponibilitat del departament
d’Alcaldia quedant subjecta aquesta autorització a la mateixa.
6.4. Documentació
- Instància específica de sol·licitud de celebració de cerimònies civils.
-

Certificat emès pel Registre Civil de Benissa (2 còpies).

-

Fotocòpia del DNI/passaport de les persones contraents.

-

Fotocòpia del DNI/passaport de les persones testimonis, que hauran de ser,
com a única condició, majors d’edat i estar presents durant la cerimònia.

L'Ajuntament es reserva el dret a requerir quanta documentació estime oportuna amb
vista a la resolució interessada.
CAPÍTOL IV. RENOVACIÓ DE NOCES
Article 7. Objecte
Aquestes cerimònies són per homenatjar, per part de familiars i amigues i amics,
aquells matrimonis que complisquen més de 25 anys de matrimoni i els que
complisquen més de 50 anys de matrimoni. La cerimònia de renovació de noces la
presideix l'Alcaldia o el regidor/a en qui delegue, qui també signarà un breu diploma
recordatori per al matrimoni.
7.1. Requisits
Podran sol·licitar la renovació de noces a l’Ajuntament de Benissa qualsevol ciutadà i
ciutadana que ho desitge.
7.2 Lloc
Es determina com a lloc de celebració del matrimoni civils el Saló d’actes de l’Espai
Cultural les Cases del Batlle. En casos de força major o de concurrència de
circumstàncies que impediren la celebració, l'Ajuntament habilitaria una altra
dependència municipal.
7.3. Documentació
- Instància específica de sol·licitud de celebració de cerimònies civils.
-

Original i fotocòpia del Llibre de Família, i full d'inscripció del matrimoni de les
persones homenatjades.

-

Original i fotocòpia DNI de qui sol·licita la cerimònia: familiar o amic/ga.

L'Ajuntament es reserva el dret a requerir quanta documentació estime oportuna amb
vista a la resolució interessada.
CAPÍTOL V. COMIAT CIVIL
Article 8. Objecte
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Aquesta cerimònia es per homenatjar i acomiadar, per part de la família i les amistats,
aquell veí o veïna que haja faltat. La cerimònia del comiat civil la presideix l'Alcaldia o
el regidor/a en qui delegue, qui també signarà un breu diploma recordatori per a la
família.
8.1. Requisits
La sol·licitud de celebració d'un comiat civil es podrà realitzar pels qui demostren la
condició de parents o representants legals de la persona difunta.
8.2. Lloc
Es determina com a lloc de celebració del comiat civil la sala de l’entrada del cementeri
municipal de Benissa.
8.3. Documentació
- Instància específica de sol·licitud de celebració de cerimònies civils.
-

Fotocòpia del DNI o passaport de les persones sol·licitants.

-

Fotocòpia del DNI o passaport de la persona difunta i el certificat de defunció.

L'Ajuntament es reserva el dret a requerir quanta documentació estime oportuna amb
vista a la resolució interessada.

TÍTOL TERCER
Dels procediments
Article 9. Sol·licitud
La sol·licitud de la benvinguda civil, el compromís ciutadà, el matrimoni civil i la
renovació de noces es realitzarà presentant la documentació ja especificada a l’OAC
(Oficina d'Atenció a la Ciutadania) de l'Ajuntament de Benissa, amb una antelació
mínima d'un mes a la data prevista de la celebració, mitjançant el model del qual es
troba en l'annex d'aquesta ordenança.
9.1. Sol·licitud Comiat Civil.
En els casos del comiat civil, i degut al caràcter urgent que sol acompanyar esta
situació, el tràmit s’iniciarà en el reten de la Policia, cumplimentant allí la sol·licitud i
presentant la informació especificada en el punt l’article 8 en el seu apartat 3.
Article 10. Autoritzacions
L'Alcaldia resoldrà sobre la sol·licitud, fixant la data i hora de celebració del matrimoni
civil i notificant-ho a les persones interessades en el termini màxim de 10 dies. En cas
contrari s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
En ser notificades, les persones interessades hauran d’abonar les taxes
contemplades en l’ordenança fiscal especifica i remetre el justificant al departament
d’Alcaldia en un termini de 15 dies. Una vegada rebut finalitzat aquest procés quedarà
autoritzada la cerimònia.
10.1.Autorització en el comiat civil
Degut al caràcter urgent de la situació, l’autorització serà directa una vegada feta la
sol·licitud al retén de la Policia Local, quedant en l’aire l’horari, que s’acordarà
directament amb Alcaldia. El pagament d’aquest servei serà a posteriori.
Article 11. Acta
Totes les còpies estaran signades per l’Alcaldia o la persona regidora delegada
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autoritzada, així com per les persones que sol·liciten i testimonis.
Dues quedaran a l'Ajuntament de Benissa per a l’arxiu administratiu i custòdia en el
llibre d'actes de cerimònies civils. Una altra còpia es lliurarà a les persones sol·licitants
en finalitzar la cerimònia.
11.1 Matrimoni Civil
En els casos de matrimoni civil, es remetrà una última còpia a l’òrgan competent de
Registre Civil de Benissa, per a la seua anotació i expedició del Llibre de Família.
Article 12. Registre Municipal de Cerimònies Civils
Les cerimònies civils celebrades a l'Ajuntament de Benissa, es registraran en el
Registre Municipal de Cerimònies Civils, que tindrà efectes únicament administratius i
acreditarà el lloc i la data de la celebració de la cerimònia. El/la Secretari/a General, o
la persona delegada, dirigirà el Registre i donarà fe de les inscripcions.

TÍTOL QUART
Dels horaris i la cessió d’us d’espais
Article 13. Dates i horaris
Les cerimònies civils podran celebrar-se (excepte festius):
- De dilluns a dissabte: pels matins de 12 a 14 hores.
-

Divendres i dissabte: per les vesprades de 17 hores a 19 hores

La durada de la cerimònia no excedirà els 30 minuts.
13.1. Comiat civil
En el cas del comiat civil, es mantenen els horaris però també es podran dur a terme
en dies festius, sempre que la situació així ho requerisca.
Article 14. Espais
L’ajuntament posa a disposició el Saló de Plens per a la benvinguda civil, el
compromís ciutadà, el matrimoni civil i la renovació de noces. En el cas del comiat civil,
l’espai habilitat serà la sala a l’entrada del Cementeri. En casos de força major o de
concurrència de circumstàncies que impediren la celebració, l'Ajuntament habilitaria
una altra dependència municipal.
14.1. Saló de Plens
Informació pràctica:
- Adreça: C/ La Puríssima, 38.
- Capacitat: 55 persones.
- Equipament: aire condicionat, megafonia, accés mobilitat reduïda.
- Contacte: 965730058 (ext. #213)
- Correu electrònic: alcaldia@ajbenissa.es
- Aparcaments pròxims: passeig Dolors Piera, Av. Constitució.
14.2. Sala Cementeri
Informació pràctica:
- Adreça: partida Canor.
- Capacitat: 60 persones.
Article 15. Normes d’ús
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Podran realitzar-se enregistraments i fotografies durant el desenvolupament de l'acte i
amb anterioritat i posterioritat al mateix.
En cap cas s'autoritzarà la utilització de qualsevol tipus d'artifici pirotècnic o dispositiu
anàleg en les dependències municipals.
A fi de garantir la neteja i l’ordre en les dependències municipals, les persones
sol·licitants i altres assistents a l'enllaç s'abstindran de realitzar en el seu interior
llançament d'arròs o anàlegs.
Per a la utilització de música, les persones sol·licitants hauran d'aportar el material
necessari.

TITOL CINQUÉ
Disposició final
Article 17. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor, d’acord amb el que estableix l’article 70.2, de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, després de l’íntegra
publicació del text en el Butlletí Oficial de la Província, i una vegada transcorregut el
termini dels quinze dies previstos en l’article 65.2 de l’esmentada Llei. La qual cosa es
fa pública per coneixement general.
La present ordenança ha sigut publicada definitivament en el Bulletí Oficial de la
Provincia d’Alacant Nº 29, de data 9-2-2018.
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