REGLAMENT D’ASSISTÈNCIA A ACTES RELIGIOSOS
L’article 16é de la Constitució Espanyola garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte, és
a dir, drets íntimament vinculats al lliure desenvolupament de la personalitat. En aquest sentit,
la llibertat religiosa està vinculada amb l’expressió del paràgraf 3er de l’article 16é de la
mateixa Carta Magna, en el qual es declara l’aconfessionalitat de l’Estat.
L’article 16é de la Constitució, en el seu paràgraf 2n, estableix una garantia afegida a aquestes
llibertats, en el sentit que cap persona pot ser obligada a declarar la seua ideologia, religió o
creences, cosa que comporta alhora que aquest tipus d’informacions es troben entre les
qualificades com a “sensibles” i, en conseqüència, emparades pel dret a la intimitat i sotmeses
a un règim especial de garanties en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal.
D’altra banda, la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa (desenvolupada pel
Reial Decret 142/1981, de 9 de gener, sobre Organització i Funcionament del Registre
d’Entitats Religioses, i el Reial Decret 1980/1981, de 19 de juny, sobre Constitució de la
Comissió Assessora de Llibertat Religiosa), destaca tant els aspectes individuals del dret (dret a
professar qualsevol o cap creença religiosa, a canviar de religió, a no haver de declarar sobre
les seues idees o a no ser obligat a practicar actes de culte, a rebre ensenyança religiosa
segons les pròpies conviccions o a rebre sepultura digna), com els col·lectius (dret a celebrar
els seus propis ritus o altres), moltes vegades vinculats a altres drets fonamentals com ara el
d’impartir ensenyament religiós (article 27é de la Constitució), a reunir-se o manifestar-se
(article 21é) o a associar-se (article 22é), en relació als quals s’estableix un règim especial.
Seguint aquests principis, l’Ajuntament de Pedreguer fa ja anys que no envia els seus
representants als actes religiosos que tenen lloc durant tot l’any al municipi, amb l’única
excepció d’alguns dels englobats en les Festes de Juliol o de Sant Bonaventura, festes que són
patrocinades i corren a càrrec de l’Ajuntament, que col·labora, juntament amb la Comissió, en
la seua organització i desenvolupament.
Així doncs, conseqüentment amb la legislació exposada, i des del profund respecte tant al
principi d’aconfessionalitat de l’Estat, com al dret de professar creences religioses o no fer-ho,
i, per tant, a la manifestació o pràctiques de culte que organitzen les diverses confessions
religioses, però també la particularitat del cas concret del municipi de Pedreguer,
S’ACORDA
Primer.- La Corporació Municipal del M.I. Ajuntament de Pedreguer no participarà com a tal en
els actes de processons i actes de culte de les distintes religions i confessions que,
periòdicament, tenen lloc en el poble de Pedreguer, excepte en aquelles englobades en la
programació de les Festes Majors, que patrocina el mateix Ajuntament, i en aquest cas serà
Alcalde/essa o persona en qui delegue qui represente l'Ajuntament; la resta de membres de la
corporació participarà, sempre a títol individual, en les processons i actes religiosos que estime
convenients.

Segon.- La persona representant de l’Ajuntament (Alcalde/essa o persona en qui delegue)
assistirà als actes assenyalats juntament i en peu d’igualtat amb els i les membres de la
Comissió de Festes que hi participen. Per tant, no presidirà l’acte.
Tercer.- La manifestació individual del dret de llibertat religiosa i de culte s’entén des del
respecte al fet que qualsevol altre membre de la Corporació Municipal, sempre a títol
personal, participe de les processons i actes religiosos que estime convenients, com una
persona més de les creients i practicants de la confessió que organitze l’acte o actes a què
poguera assistir, però mai ho farà com a representant de la Corporació Municipal.

