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REGLAMENT MUNICIPAL D'ACOLLIMENTS CIVILS 
 
PREÀMBUL 
 
L'Acolliment civil es defineix com un acte que té per objecte iniciar xiquets i 

xiquetes de la ciutat en el llarg camí de les actituds cíviques, que els porten a un avenir 
pacífic basat en els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la 
igualtat i la solidaritat, expressat en el compromís de pares/mares i/o tutors a educar-
los en aquests valors que els convertiran en ciutadans i ciutadanes lliures i iguals en 
drets i deures. 

L'acolliment civil té un caràcter civil i laic. 
Article 1er. 
L'Ajuntament de Guadassuar estableix la possibilitat de celebrar actes 

d'acolliment civil, que tindran un caràcter administratiu per a la regulació del qual i el 
seu registre s'estableixen aquestes normes per les quals es regirà, sense perjudici 
d'unes altres que pogueren dictar-se. L'acolliment civil no tindrà valor legal ni 
pressuposa cap privilegi o preferència del xiquet o xiqueta en l'accés dels diferents 
serveis municipals. 

Article 2on. 
Requisits per a l'acolliment i el seu registre. L'acolliment es durà a terme, prèvia 

sol·licitud, a qui complisca els següents requisits: 

 Nounats i menors de 36 mesos o 

 Xiquets i xiquetes adoptats fins a 1 any posterior a la seua adopció. 

 Els sol·licitants han d'estar empadronats a Guadassuar 
Article 3er. 
L'acte d'acolliment serà presidit per l'Alcalde o Alcaldessa o Regidor o Regidora 

en qui delegue. 
L'adscripció orgànica dels acolliments civils dependrà de la Regidoria que se li 

assigne i el registre dels mateixos, de la Secretaria General. 
Article 4t. 
La cerimònia d'acolliment civil se celebrarà a instàncies de part interessada i 

sense cost per als sol·licitants. Els sol·licitants, mares, pares o tutors del menor 
adjuntaran com a documentació necessària el seu DNI i acreditació d'estar 
empadronats en l'Ajuntament de Guadassuar. La cerimònia d'Acolliment serà individual. 

Article 5é 
En l'acte públic, que se celebrarà en dependències municipals (saló d'actes 

municipal), es donarà lectura als articles 27 i 12 de la Convenció sobre els Drets de la 
Infància de l'ONU i els articles 39.3 i 39.4 de la Constitució Espanyola, sense perjudici 
de la possibilitat de llegir per part dels sol·licitants o l'autoritat algun altre article o text. 

Article 6é 
En el mateix acte, els pares, mares o tutors legals del xiquet o la xiqueta i els 

testimonis es comprometran a cuidar-lo i educar-lo en els principis democràtics i en els 
seus drets i deures de ciutadania. 
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Article 7é 
En els assentaments del registre d'acolliments figuraran les dades personals de 

la persona sol·licitant i els del xiquet-a que s'acull i inscriu, acreditant el lloc i la data de 
la celebració de l'acte d'acolliment civil. 

Els assentaments es realitzaran en fulls numerats i correlatius en un llibre 
principal. 

Els responsables de la Regidoria assignada estudiaran la documentació i el 
procediment més adequat per al funcionament d'aquest registre. El Secretari, o 
persona en qui delegue, dirigirà el registre i donarà fe de les inscripcions. 

Article 8é. 
Protecció de la intimitat personal. 
El tractament automàtic de les dades que consten en el registre requerirà el 

consentiment de les persones que ostenten la pàtria potestat del menor i, en tot cas, les 
actuacions respectaran estrictament la llei orgànica 15/99 de 13 de desembre de 
protecció de dades de caràcter personal. 

Es podran expedir certificats a instàncies dels sol·licitants, de manera gratuïta. 
Article 9é. 
L'Ajuntament donarà publicitat a la possibilitat de realitzar Acolliments civils en la 

localitat a partir de l'aprovació del present reglament. 
 

 
Diligència.- El text del present reglament ha sigut aprovat per l’Ajuntament Ple, 

en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 i publicat al BOP número 65 de 18 
de març de 2011. 

 
 


