
REGLAMENT DELS ACTES DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT D ELS 
INFANTS DE SABADELL 
 
 

 

Exposició de motius 
 
Els drets dels infants són un símbol del progrés de la humanitat. El municipi de 
Sabadell ha mostrat sempre una especial preocupació en l’atenció a la infància, 
i ha dut a terme tot un seguit de mesures adreçades al reconeixement i garantia 
dels seus drets. 
 
Els “actes de benvinguda a la comunitat” dels infants de Sabadell són un 
compromís de la ciutat envers els drets dels nounats. L’acció parteix del 
compromís del municipi amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, i la Declaració Universal dels Drets de l’Infant. 
  
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat exposa que 
“les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, la 
dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants”. Per part seva, la 
Declaració Universal dels Drets de l’Infant, aprovada per les Nacions Unides el 
1959, té per objectiu garantir els drets dels nens i les nenes, sense excepció. 
Segons la Declaració, l’infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà 
d’oportunitats i de serveis, dispensat, tot això, per la llei i altres mitjans, a fi que 
pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i 
socialment, d’una manera sana i normal, així com en condicions de llibertat i 
dignitat”. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del menor, els infants gaudiran dels drets que 
els reconegui la Constitució i els tractats internacionals ratificats per Espanya, 
en especial la Convenció dels drets del nen de Nacions Unides, així com els 
altres drets garantits en l’ordenament jurídic. Concretament, i a títol enunciatiu, 
cal garantir als infants els drets següents: 
  
Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. 
 
Dret al lliure desenvolupament de la personalitat, mitjançant una criança i 
formació que el garanteixi. 
 
Dret a buscar, rebre i utilitzar la informació adequada per al seu 
desenvolupament. 
 
Dret a la llibertat d’ideologia, consciència i religió. 
 
Dret a participar plenament en la vida social, cultural, artística i recreativa del 
seu voltant, així com a una incorporació progressiva a la ciutadania activa. 
 
Dret a la llibertat d’expressió i l’accés als ajuts que l’Ajuntament o els 
organismes autònoms dependents d’aquest, estableixi per a tal finalitat. 



 
Dret a ser escoltat i tingut en compte, tant en l’àmbit familiar com en qualsevol 
procediment administratiu o judicial en què estigui directament implicat i que 
condueixi a un decisió que afecti la seva esfera personal, familiar o social. 
 
Dret a la igualtat, no podent ser discriminat per raons de raça, color, sexe, 
idioma, religió, opinió política o d’una altra índole, origen nacional, ètnic o 
social, posició econòmica, condició física, psíquica o sensorial, estat de salut, 
naixement o qualsevol altra condició del menor o dels seus pares o 
representants legals. 
 
Dret a la protecció de qualsevol tipus de maltractament, negligència, crueltat o 
manipulació, explotació, abús sexual, o explotació sexual comercial. 
 
Dret a la protecció de la salut, inclosa la prevenció de l’ús de substàncies que 
poden generar dependència, i a no ser utilitzat en el tràfic de drogues. 
  
Dret a ser protegit davant la possible explotació econòmica o davant treballs 
perillosos que puguin perjudicar la seva salut o impedir el seu dret a l’educació, 
a la formació i al desenvolupament de la seva personalitat. 
 
  
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest reglament és la regulació de l’organització de l’acte social 
anomenat “benvinguda a la comunitat“ en virtut del qual la ciutat fa públic un 
reconeixement d’acolliment al nen o nena que ha nascut o viu a Sabadell i es 
compromet, conjuntament amb la seva família, a vetllar per la seva educació i a 
defensar i garantir els seus drets. 
  
Article 2. Finalitat 
 
L’acte de benvinguda a la comunitat no té efectes legals ni pressuposa cap 
privilegi o preferència del nen o nena acollit en l’accés als serveis municipals.  
Els actes de benvinguda refermen el compromís del municipi per avançar cap a 
una societat més lliure, justa i democràtica, en la qual els drets dels infants 
gaudeixin d’una protecció preferent. 
  
Article 3. Subjectes 
 
Aquest acte social està adreçat als infants del municipi de Sabadell. 
  
Article 4. Requisits 
 
Els infants hauran de complir els següents requisits:  
 
a) Estar empadronat al municipi de Sabadell 
b) No tenir una edat superior a dos anys, en la data de presentació de la 
sol·licitud, excepte en casos de circumstàncies especials. 
c) Consentiment del pare i/o mare del menor o del tutor/a. 



  
Article 5. Procediment 
 
El procediment s’iniciarà amb la presentació d’una instància en el registre 
general d’entrada de l’Ajuntament sol·licitant la participació en l’acte social 
signada pel pare i/o mare (o tutor/a) de l’infant, adjuntant una fotocòpia del 
document nacional d’identitat i del llibre de família. 
  
En el supòsit que la sol·licitud reuneixi tots els requisits es tramitarà la petició i 
en el termini d’un mes l’Ajuntament comunicarà al sol·licitant el dia i el lloc de 
celebració de l’acte, en cas contrari es comunicarà al sol·licitant la no 
procedència de la tramitació. 
 
Article 6. Tramitació i resolució dels actes de ben vinguda 
 
S’obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud d’inscripció que es 
presenti, integrat per la sol·licitud, la justificació documental corresponent i 
l’acta de la cerimònia. 
L’acta de la cerimònia recollirà, com a mínim, les dades personals suficients per 
a la correcta identificació de l’interessat, el domicili i data de la cerimònia. 
 
 
Article 7. Celebració  
 
L’acte de celebració es realitzarà en l’edifici consistorial en la data i hora 
assenyalada per l’alcalde. 
 
La cerimònia serà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui.  
 
Als actes hi podran assistir els familiars de l’infant i d’altres acompanyants, amb 
les limitacions que imposi l’aforament de la sala o espai on es realitzi l’acte. 
 
 
 
Article 8. Lliurament de documentació 
 

Després de l’acte es lliurarà a la família còpia de l’acta de la cerimònia i un 
exemplar de la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 
 
 
Aprovat pel Ple Municipal en data  1/2/2011 
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