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PREÀMBUL

Els  membres  dels  cossos  de  policia  local  tenen  atribuïdes  unes  funcions  de  caràcter
eminentment operatiu i a vegades arriscades i penoses, la qual cosa requereix determinades
aptituds  psicofísiques  que  naturalment  es  van  perdent  amb  l'edat  o  per  circumstàncies
sobrevingudes, i en alguns casos determinen la impossibilitat d'exercir plenament i eficaç les
tasques fonamentals de la professió policial. 

Per tal de desenvolupar aquesta previsió, la legislació sobre policies locals de la Comunitat
Valenciana estableix la possibilitat que quan un membre dels cossos de policia local tinga
disminuïda la seua capacitat per al compliment del servei ordinari, siga per raons d'edat o
per  malaltia,  puga  acollir-se  voluntàriament,  o  d'ofici  per  l'administració,  a  la  situació
administrativa de la segona activitat.

La Llei 17/2017 de policies locals i  de coordinació de les policies locals de la Comunitat
Valenciana, el Decret 19/2003 del Consell de la Generalitat,  pel qual es regula la norma
marc  sobre  estructura,  organització  i  funcionament  dels  cossos  de  policia  local  de  la
Comunitat Valenciana, i el Reglament del Cos de la Policia Local d'Onda estableixen uns
principis bàsics sobre la segona activitat;  no obstant  això,  l'absència d'una normativa de
desenvolupament en la matèria que dote d'una major seguretat jurídica als interessats fa
aconsellable la seua regulació. Amb això es pretén compatibilitzar els drets dels funcionaris
amb les  necessitats  del  servei  de  l'organització  municipal  i  policial  i,  en  definitiva,  amb
l'interés general.

El reglament s'estructura en cinc títols, una disposició addicional, una disposició transitòria,
una disposició derogatòria i tres disposicions finals. El títol I està dedicat a les disposicions
generals de la situació administrativa especial de segona activitat. El títol II desenvolupa el
procediment de pas a segona activitat per les diferents causes estipulades. El títol III està
dedicat a les destinacions de segona activitat i les seues funcions. El títol IV, a les condicions
de treball  del  personal  funcionari  que siga declarat  en segona activitat.  I  el  títol  V,  a la
uniformitat i credencials d'aquests funcionaris.

En la tramitació de l'expedient d'aprovació d'aquest reglament s'ha suprimit el període de
consulta pública en tractar-se d'un reglament intern, però s'ha comptat amb la participació de
les organitzacions sindicals més representatives del Cos de la Policia Local d'Onda, i s’han
tingut en compte les seues opinions, aportacions i suggeriments en la redacció, en virtut de
l'article 133 de la Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Així mateix, aquest reglament està inclòs en el Pla Anual Normatiu de 2020, aprovat per
decret de l'alcaldia número 3.036, de data 19 de desembre de 2019.

El reglament compleix amb el conjunt de principis de bona regulació establits en l'article 129
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, com es detalla a continuació.

• Necessitat:  es  tracta  d'una  disposició  necessària  i  d'una  iniciativa  justificada  per
l'interés general perquè és l'instrument legal idoni per a garantir la seguretat jurídica
tant  de  l'Ajuntament  com  dels  membres  del  Cos  de  la  Policia  Local  d'Onda  en
l'exercici del dret a sol·licitar el pas a la segona activitat reconegut legalment, per
l'absència de desenvolupament normatiu autonòmic.
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• Eficàcia: aquest reglament és l'instrument més adequat per a garantir la consecució
de  les  finalitats  perseguides  perquè  permet  desenvolupar  la  normativa  d'àmbit
supramunicipal  per a adaptar-la a les necessitats d'àmbit municipal.

• Proporcionalitat: la iniciativa conté la regulació imprescindible per a atendre la finalitat
de  la  norma.  Es  tracta  d'una  regulació  mínima  que  no  imposa  obligacions  ni
restriccions desproporcionades als seus destinataris.

• Seguretat jurídica: el principi de seguretat jurídica queda igualment satisfet, perquè
aquesta regulació és plenament coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, en
particular amb la normativa vigent en matèria de procediment administratiu,  règim
local i  coordinació, organització i  funcionament de policies locals de la Comunitat
Valenciana.

• Transparència: en la tramitació de l'expedient d'aprovació d'aquest reglament s'ha
suprimit el període de consulta pública, però s'ha comptat amb la participació de les
organitzacions sindicals  més representatives  del  Cos  de la  Policia  Local  d'Onda,
tenint en compte les seues opinions, aportacions i suggeriments en la redacció.

• Eficiència:  la  regulació  continguda  en  aquest  reglament  no  imposa  càrregues
administratives innecessàries.

En conseqüència, d'acord amb la competència per a regular aquesta matèria atribuïda a
l'Ajuntament pels articles 4.1.a) i 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del  règim local  (LBRL),  el  Ple,  d'acord  amb la  competència  atribuïda per  l'article
22.2.d) LBRL, i previ dictamen favorable de la Comissió informativa permanent de Recursos
Humans, Igualtat i Seguretat Ciutadana, mitjançant acord de 07 de abril de 2020, ha aprovat
el reglament següent.
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CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte

La situació de segona activitat és la situació administrativa especial dels funcionaris/àries del
Cos de la Policia Local d'Onda, que té per objecte fonamental garantir una adequada aptitud
psicofísica mentre estiguen en actiu, assegurant l'eficàcia del servei així com les necessitats
orgàniques i  funcionals  de l'organització policial,  evitant  que per raons d'edat  o d'aptitud
psicofísica  no  es  troben  en  condicions  òptimes  per  a  exercir  amb eficàcia  les  funcions
pròpies del lloc de treball.

Article 2. Subjectes

A la situació de segona activitat es podrà incorporar el personal funcionari del Cos de la
Policia  Local d'Onda en els termes i  amb les condicions previstes en aquest  reglament,
d'acord amb la Llei 17/17, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies
locals  de la Comunitat  Valenciana,  i  amb la norma marc sobre estructura,  organització i
funcionament dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana. S'exceptua de la seua
aplicació  el  personal  funcionari  que  ocupe  places  de  personal  facultatiu  i  tècnics  o
administratius  adscrits  al  cos  esmentat,  als  quals  fan  referència  els  articles  25 i  26 del
Reglament del Cos de la Policia Local d'Onda.

Article 3. Motius

Els motius pels quals es podrà passar a la situació de segona activitat seran els següents:

a) Per raó d'edat, segons les condicions i el compliment de les edats que es determinen per
a cada escala en la secció primera del capítol II.

b) Per raó de malaltia,  en qualsevol moment,  segons les condicions que recull  la secció
segona del capítol II.

Article 4. Característiques generals

1. En la situació de segona activitat s’estarà fins al pas a la jubilació, llevat que el pas a la
segona activitat s'haja produït com a conseqüència de la pèrdua d'aptituds psicofísiques i
aquesta haja desaparegut, i en funció de la disponibilitat de personal i de les necessitats
orgàniques i funcionals de l'organització policial.

2. Únicament procedirà la declaració de pas a segona activitat des de la situació de servei
actiu.

Article 5. Creació de llocs de segona activitat

1. L'Ajuntament determinarà en la Relació de Llocs de treball (RPT) els llocs de segona
activitat que seran ocupats pels membres de la Policia Local.

2. La creació i adjudicació dels llocs de treball de segona activitat per a la Policia Local serà
tractada i negociada per la Taula General de Negociació de l'Ajuntament d'Onda.
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3.  El  mes de setembre de cada any,  la  prefectura  del  Cos de Policia  Local  remetrà  al
departament de Personal un estudi organitzatiu sobre les possibles destinacions a ocupar
per policies en segona activitat i una relació amb la previsió del personal que per raó d'edat
o malaltia poguera passar a aquesta situació durant l'any següent.

Article 6. Competència

La  competència  per  a  resoldre  el  pas  a  la  situació  de  segona  activitat  correspondrà  a
l'alcaldia presidència de l'Ajuntament d'Onda. 

Article 7. Tramitació de sol·licituds

1. Qui estant inclòs en qualsevol dels supòsits establits en aquest reglament vulga sol·licitar
el  pas  a  la  segona  activitat,  haurà  de  fer-ho  telemàticament,  a  través  del  portal
d'administració electrònica de l'Ajuntament.

2. El procediment d'assignació d'un lloc de treball de segona activitat serà instruït per l'òrgan
competent en matèria de personal i recursos humans de l'Ajuntament d'Onda, previ informe
de la prefectura del Cos de la Policia Local.

3.  Les  sol·licituds  formulades per  les  persones interessades es  resoldran en un termini
màxim de 3 mesos  comptadors des de la presentació de les sol·licituds, sense perjudici de
la possibilitat de la suspensió del termini de resolució per les causes previstes legalment.

4. La falta de resolució expressa en aquest termini tindrà efectes desestimatoris, segons el
que es disposa en l'article 2.d) del Reial decret 1777/1994, de 5 d'agost, d'adequació de les
normes reguladores dels procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

CAPÍTOL II
Del pas a la segona activitat

Secció 1a
Per raó d'edat

Article 8. Per raó d'edat

1. Podrà sol·licitar-se per la persona interessada o instar-se d'ofici per l'Ajuntament, sempre
que  s'haja  estat  en  situació  d'actiu  i  prestant  serveis,  com  a  mínim,  els  cinc  anys
immediatament anteriors a la petició, en complir-se les edats següents:

a) Escala superior: 60 anys.
b) Escala tècnica: 58 anys.
c) Escala executiva: 56 anys.
d) Escala bàsica: 55 anys.

2. La sol·licitud de pas a la situació de segona activitat a petició pròpia podrà fer-se fins a
tres mesos d'antelació al compliment de l'edat prevista.
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3. L'Ajuntament d'Onda, per al supòsit d'ofici, haurà de notificar als membres de la Policia
Local  la iniciació de l'expedient  d'ofici  de pas a la situació de segona activitat  amb una
antelació mínima de tres mesos al compliment de l'edat corresponent a la seua escala, a
l’efecte que els interessats puguen sol·licitar, si és el cas, un ajornament. Aquest ajornament,
també podrà ser presentat amb una antelació mínima de tres mesos a l'edat prevista en
l'apartat primer d'aquest article. L'ajornament podrà ser denegat per resolució motivada.

4. Aquells que en el moment de complir l'edat que determine el seu pas a la situació de
segona  activitat  es  trobaren  en  situació  administrativa  diferent  de  la  de  servei  actiu  hi
continuaran fins que cessen les causes que la van motivar.

5.  Els  funcionaris/àries que,  havent  superat  les proves d'accés i  trobant-se realitzant  els
cursos de capacitació per a l'ascens a l'escala immediata superior, compliren l'edat de pas a
la situació de segona activitat podran continuar en servei actiu, sempre que, si es produeix
l'ascens, l'escala a la qual ascendisquen tinga fixada una edat superior per al pas.

Secció 2a
Per raó de malaltia

Article 9. Per raó de malaltia

Passaran a la situació de servei actiu en segona activitat per raó de malaltia en qualsevol
moment quan les condicions físiques o psíquiques del personal funcionari així ho aconsellen
i no siga susceptible de ser declarat en situació d'invalidesa permanent absoluta. El pas per
raó de malaltia podrà instar-se per l'Ajuntament o per l'interessat, i haurà de dictaminar-se
per un tribunal mèdic.

Article 10. Tribunal mèdic

1.  La composició del  tribunal  mèdic  serà decretada per  l'alcaldia.  Aquest  tribunal  estarà
integrat per tres facultatius de l'especialitat que es tracte, dels quals un serà designat per
l'interessat,  un altre per la conselleria competent i  un altre per l'Ajuntament.  El  règim de
funcionament del tribunal serà el previst per als òrgans col·legiats i li correspondrà apreciar
la insuficiència física o psíquica.

2.  El  tribunal  mèdic  podrà  recaptar  la  participació  d'aquells  especialistes  que  estime
convenient per a l'exercici de les seues funcions i disposar la pràctica de quantes proves,
reconeixements o exploracions mèdiques considere necessàries per a tal fi.

3.  El  tribunal  valorarà  les  circumstàncies  de  la  persona  afectada  que  li  impedisquen  o
minoren  de  manera  manifesta  les  aptituds  funcionals  i  la  seua  capacitat  professional,  i
emetrà  el  corresponent  dictamen  on  es  reflectiran  les  causes  que  han  determinat  la
disminució de la capacitat per al servei ordinari.

4.  El  dictamen  mèdic  que  s'elabore  garantirà  el  secret  necessari  i  conclourà  amb  la
declaració d'apte o no apte. Aquest dictamen emés pel tribunal mèdic vincularà a l'òrgan
competent per a declarar el pas a la situació de segona activitat.

Article 11. Tramitació del procediment per raó de malaltia

1.Podrà iniciar-se d'ofici o a sol·licitud de la persona interessada, qui podrà al·legar el que
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estime convenient  en defensa de la  seua pretensió.  En cas d'iniciar-se d'ofici  haurà  de
comunicar-se a la persona interessada.

2. Una vegada rebuda la petició o adoptat l'acord, amb els informes i altra documentació
pertinent,  es constituirà el tribunal mèdic, que citarà a la persona interessada per al seu
reconeixement.

3. Si la persona interessada no compareguera voluntàriament, se li reiterarà per una sola
vegada  la  convocatòria  i,  si  no  compareixr  ni  justifica  la  causa  que  li  ho  impedisca,  el
tribunal, sobre la base dels documents clínics, d'una altra índole o que haja pogut obtindre,
emetrà el dictamen que procedisca. En aquest cas, si el procediment s'haguera iniciat a
sol·licitud de la persona interessada i el dictamen mèdic fora contrari a la seua pretensió,
l'expedient s'arxivarà sense més tràmits.

4.  En  tot  cas  la  persona  interessada  tindrà  dret  a  conéixer  els  dictàmens emesos  pels
facultatius i tot el contingut del procediment.

Article 12. Tràmit d'audiència

1. El tribunal mèdic traslladarà el dictamen, juntament amb còpia de la resta d'actuacions
practicades, a l'òrgan municipal que va decretar  l'obertura de l'expedient,  el  qual donarà
audiència a la persona interessada, perquè en el termini de deu dies efectue les al·legacions
i presente els documents o justificants que en la seua defensa estime pertinents.

2.  Si  l'interessat  mostrara  la  seua disconformitat  amb aquest  dictamen i  aportara  altres
informes o dictàmens mèdics, l'òrgan competent en donarà trasllat al tribunal mèdic, el qual
a  la  vista  d'aquests  i  després  de  realitzar  quantes  comprovacions  i  exploracions
complementàries considere necessàries, es ratificarà en l'anterior dictamen o n’emetrà un de
nou, del qual donarà trasllat a la persona interessada.

3. Si l'Ajuntament d'Onda mostrara la seua disconformitat amb aquest dictamen i aportara
altres informes o dictàmens mèdics, l'òrgan competent els traslladarà al tribunal mèdic, el
qual  a  la  vista  d'aquests  i  després  de  realitzar  quantes  comprovacions  i  exploracions
complementàries considere necessàries, es ratificarà en l'anterior dictamen o n’emetrà un de
nou, el qual traslladarà a la persona interessada.

4. Finalitzat el  tràmit  d'audiència,  l'òrgan municipal competent  traslladarà tot l'actuat a la
persona interessada i continuarà la tramitació de l'expedient per a la seua resolució que, en
el  cas  que  resultara  favorable  a  les  pretensions  de  l'interessat,  decretarà  el  seu  pas
immediat a la nova situació administrativa que corresponga.

Article 13. Resolució

1. A la vista dels dictàmens mèdics emesos i tenint en compte les possibles al·legacions
efectuades per la persona interessada, s'elaborarà la corresponent proposta de resolució per
part del departament de Personal, que l'elevarà l'alcaldia.

2.  La prefectura  de la  Policia  Local  d'Onda,  el  Consell  de  Policia  Local  i  el  Comité  de
seguretat i salut seran informats de les resolucions en matèria de segona activitat.

Article 14. Reingrés

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)
AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)
AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)



1. El reingrés al servei ordinari des de la situació de segona activitat només podrà produir-se
previ dictamen favorable del tribunal mèdic en aquells casos en què, havent sigut declarada
aquesta  per  raons  d'incapacitat  psíquica  o  física,  es  demostre  fefaentment  la  total
recuperació de la persona interessada.

2. La revisió pel tribunal mèdic podrà ser sol·licitada per la persona interessada o d'ofici,
amb l'informe, en tot cas, de la prefectura del Cos de la Policia Local d'Onda.

CAPÍTOL III
Llocs de segona activitat i funcions

Article 15. Destinacions

1. El pas a la segona activitat podrà ser amb destinació i en expectativa de destinació:

a)  Amb  destinació:  preferentment  en  el  mateix  Cos  de  la  Policia  Local  d'Onda,  prèvia
adscripció a un lloc vacant reservat a segona activitat. Si no fora possible per l'absència de
llocs de treball en aquesta situació dins del Cos de la Policia Local, podran assignar-se a
llocs de categoria igual o similar d'altres serveis o dependències municipals, sense perdre la
condició de policia.

b) En expectativa de destinació:  en els supòsits en què la situació organitzativa o de la
plantilla no permeta ocupar llocs de segona activitat, l'interessat quedarà en situació d'actiu
en expectativa de destinació fins a la seua adscripció a un nou lloc de treball, percebent la
totalitat  de  les  retribucions  que  li  corresponguen  en  la  situació  de  segona  activitat.  De
conformitat  amb  la  legislació  bàsica  en  matèria  de  funció  pública,  el  període  màxim,
improrrogable, de duració de la situació en expectativa de destinació serà d'un any.

Article 16. Ordre de prelació per a l'adscripció

Els llocs de segona activitat, nous o vacants, s'atribuiran seguint les variables següents en
ordre de prioritat:

a) Per raó de malaltia:
1r. Per major deterioració física o psíquica 
2n. En igualtat de condicions, per major antiguitat com a policia.
3r. En cas d'idèntica antiguitat, el de major edat.

b) Per raó d'edat:
1r. Per major antiguitat com a policia.
2n. En cas d’igual antiguitat, el de major edat.
3r. En cas d'edat idèntica, el de major categoria.

Article 17. Funcions

Són funcions atribuïbles a tots els funcionaris de segona activitat, les següents:

1. Atenció al ciutadà (reguarda): aquest lloc serà secundat per personal del servei ordinari,
quan el  mateix siga imparell  i  major de cinc funcionaris treballant  en el  torn, quedant  el
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funcionari  imparell  en  suport  del  de  reguarda  de  2a  activitat,  sempre  que  el  servei  ho
permeta.

a) Atendre trucades telefòniques a central de Policia Local, 112, central d'alarmes...
b) Realitzar els avisos oportuns (ambulàncies, bombers…)
c) Traslladar avisos a la superioritat.
d) Rebre i transmetre avisos a les patrulles policials.
e) Comprovar dades sol·licitades per dotacions policials en sistemes i plataformes 
informàtiques.
f) Atenció i informació al ciutadà. Recollida de denúncies.
g) Control d'accés a dependències policials.
h) Confecció de comunicats, informes policials, tasques administratives.
i)  Lliurament  de vehicles,  claus,  custòdia de material  policial  i  resta de funcions  
inherents al lloc de reguarda, així com tasques administratives que se’n deriven.

2. Manteniment policial:

a)  Comprovació  de  l'estat  dels  vehicles  (nivells,  fluids,  motor,  carrosseria,  
material policial de vehicles…)
b) Trasllat i recollida de vehicles policials del taller.
c) Comprovació de l'estat de les dependències policials i gestió de desperfectes o  
anomalies.
d) Senyalització viària  provisional mitjançant la col·locació de senyals i adhesius,  
amb motiu de la celebració d'actes, serveis, proves esportives, culturals, religioses o 
d'oci en la via pública.
e) Tasques administratives derivades del manteniment viari / policial.

3. Policia administrativa:

a)  Traslladar documentació i/o objectes a o des de l'Ajuntament,  Jutjat,  Fiscalia,  
Correus, etc., així com notificacions.
b) Serveis d'atenció al públic i/o atenció administrativa.
c)  Tasques  pròpies  d'auxili  administratiu,  com  ara  fotocòpies,  destrucció,  
classificació, registre…
d)  Acompanyament  a  autoritats  o  víctimes  de  violència  de  gènere,  comissions  
judicials en llançaments i/o talls de via.
e) Quadrants, recursos humans
f) Informes tècnics, representació…
g) Objectes perduts.
h) Suport web i tasques informàtiques.
i) Vehicles abandonats, embargats… i la seua tramitació.
j) Gestió informàtica DGT: Programa Arena i/o similars.
k) Control i actualització de bases dades d'empreses i polígons industrials.
l) Control de guals municipals.
m) Control i actualització de bases de dades d'establiments públics i/o comerços de

la població.
n) Compliment d'ordenances.
o) Tramitació d'expedients.
p) Verificació i reposició de material d'oficina i policial.

4. Intendència:
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a) Gestió d'inventaris.
b) Control i actualització d'actes conforme a la legalitat i actualitzacions, així com de

la normativa municipal (ordenances…)
c) Suport tècnic/administratiu a la prefectura.
d) Gestió de protecció de dades.
e) Gestió de prevenció de riscos laborals.
f) Gestió de l'armament i la munició. Instrucció de tir.
g) Gestió de plans d'emergència i autoprotecció.
h) Atenció al ciutadà, queixes veïnals.
i) Tramitació d'expedients.
j) Negociat de multes.
k) Tramitació d'ordres diàries / servei.
l) Gestió i assessorament documental tècnic de l'activitat policial.
m) Coordinació i suport tècnic a l'activitat policial i/o actes públics.
n) Tasques burocràtiques de caràcter informàtic.
o) Estadística, anàlisi i estudi de dades. Control de qualitat.
p) Coordinació àrees de treball, dins del sistema integral de seguretat.

5. Vigilància i control policial d'edificis municipals:

a) Vigilància i control d'edificis públics.
b) Vigilància i control del depòsit municipal de vehicles.
c) Atenció i informació en edificis públics.
d) Protecció d'edificis municipals, registre de documents, protecció de personalitats 
i  funcionaris,  trasllat  en  vehicles  oficials,  assistències  a  plens  i  comissions,  
inspeccions i reunions.

6. Miscel·lània:

a)  Desenvolupar  activitats  docents  per  a  escolars  i  col·lectius  especialment  
vulnerables en seguretat viària; així com dirigir passos escolars.
b)  Cooperació  amb  els  serveis  municipals  en  el  seguiment  de  l'absentisme  
escolar, maltractaments en l'àmbit familiar, violència de gènere, protecció de menors, 
integració dels col·lectius més desfavorits, transeünts i persones en  situació  de

desemparament o desarrelament familiar o social, etc.

Les funcions referides s'han agrupat a efectes descriptius en àrees homogènies; no obstant
això, no són funcions estanques, exclusives o excloents entre si i s'assignaran per ordre de
la prefectura adequant  el  personal,  el  nombre d'efectius  i  les seues característiques als
interessos generals de l'organització municipal i policial, segons el que es descriu en aquest
reglament.

CAPÍTOL IV
Condicions de treball

Article 18. Característiques i efectes

1. En la situació de segona activitat s'ostentarà la categoria que es posseïa en el moment de
produir-se el pas a aquesta situació. 
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2.  Els  policies en situació  de segona activitat  actuaran sota  la  dependència jeràrquica  i
funcional  de  la  prefectura  de  la  Policia  Local,  i  les  funcions  a  desenvolupar  seran  les
contingudes  en  aquest  reglament.  No  existeixen  especialitats  dins  dels  funcionaris  de
segona activitat, la qual cosa permet la seua mobilitat entre llocs mitjançant ordre motivada.
Serà possible la rotació de llocs, per a millorar les condicions del servei públic prestat i de la
persona funcionària en segona activitat.

Article 19. Jornada laboral

1. Amb la finalitat  de garantir  l'adequada aptitud psicofísica de les persones funcionàries
mentre es troben en servei actiu, el pas a la segona activitat, comporta el dret a no realitzar
torns de nit, llevat que el lloc ho requerisca i siga acceptat voluntàriament.

2. El pas a segona activitat comporta la mateixa jornada laboral en còmput anual que els
funcionaris  de l'administració  general  i  es  desenvoluparà  en torn  de treball  de  dilluns  a
divendres (5x2), o en el cas d'ocupar un lloc de reguarda es desenvoluparà en torn de treball
de dilluns a diumenge (7x7).

Article 20. Serveis extraordinaris

Amb la finalitat de garantir l'adequada aptitud psicofísica mentre estiguen en actiu, el pas a
la segona activitat comporta el dret a no realitzar funcions policials eminentment operatives
de vegades arriscades i penoses. Per tant, aquest personal no podrà acollir-se al sistema de
serveis extraordinaris pactat per aquest Ajuntament amb caràcter general per a la Policia
Local, sense perjudici de realitzar serveis extraordinaris o hores extra segons conveni quan
s'estimara necessari o en llocs / funcions de segona activitat.

Article 21. Situacions excepcionals

1. Quan raons excepcionals d'emergència, catàstrofe o calamitat pública ho requerisquen,
l'Ajuntament d'Onda podrà acordar la incorporació del personal funcionari en segona activitat
per al compliment de funcions policials operatives pel temps imprescindible. Per a això, es
designarà en primer lloc a aquells que hagen passat a la situació de segona activitat per raó
d'edat i, en cada cas, en ordre invers al del seu pas a la segona activitat, començant per
aquells que hagueren aconseguit aquesta situació en últim lloc.

2.  L'Ajuntament  dotarà als  funcionaris  de l'apartat  anterior  de la  uniformitat,  armament  i
altres mitjans necessaris per a l'acompliment de les funcions que se li encomanen.

Article 22. Promoció interna

Quan es convoquen processos selectius de promoció interna dins del Cos de la Policia Local
d'Onda, les persones funcionàries declarades en segona activitat interessades a participar
estaran subjectes al que es disposa en la normativa autonòmica sobre selecció, promoció i
mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la policia local.

Article 23. Retribucions

1. El pas a la situació de segona activitat no suposarà variació de les retribucions bàsiques.
Respecte de les complementàries, es percebran íntegrament les corresponents al lloc de
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personal funcionari de la Policia Local del qual procedisca quan s'ocupe un lloc de segona
activitat  amb destinació,  i  s'assegurarà un mínim del  80 per  100 quan ho siguen sense
destinació.

2. El temps que transcórrega en la situació de segona activitat serà computable a l'efecte de
triennis.

Article 24. Règim disciplinari

1. Les persones funcionàries del Cos de Policia Local en situació de segona activitat amb
destinació estaran subjectes a idèntic règim disciplinari i d'incompatibilitat que els funcionaris
de policia en actiu.

2. Els funcionaris del Cos de Policia Local en situació de segona activitat en expectativa de
destinació estaran subjectes al règim disciplinari i d'incompatibilitat de la funció pública.

Article 25. Formació

L'Ajuntament propiciarà la realització de cursos de formació amb la finalitat de facilitar la
integració i la qualificació necessària per al desenvolupament de les noves tasques a exercir
pel personal que passe a la situació de segona activitat.

CAPÍTOL V
Uniformitat i credencials

Article 26. Uniformitat

La uniformitat serà l'adequada al lloc de treball que s'assigne per la prefectura del Cos, i
amb  armes,  de  conformitat  amb  la  normativa  autonòmica,  llevat  que  les  condicions
psicofísiques o el lloc no ho aconsellen, mitjançant informe motivat de l'especialista.

Article 27. Carnet professional

Els membres del Cos de la Policia Local d'Onda que passen a la situació de segona activitat
disposaran del carnet professional i de la seua placa de policia.

Article 28. Armament

1. Els membres del Cos de la  Policia Local d'Onda que passen a la situació de segona
activitat podran anar proveïts o no de les armes reglamentàries en funció del lloc de treball
que exercisquen a cada moment.

2. Si el pas a la situació de segona activitat fora motivat per les condicions psicofísiques del
funcionari per presentar un perill propi o alié, i així es fera constar en el dictamen emés pel
tribunal mèdic, es decretarà mitjançant resolució motivada de l'alcaldia, prèvia la tramitació
de l'oportú expedient contradictori, la retirada de l'arma reglamentària, i es remetrà informe
igualment a la intervenció d'armes de la Guàrdia Civil perquè en prengueu coneixement i als
efectes oportuns.

3. Els membres de la Policia Local de l'Ajuntament d'Onda perdran el dret a l'ús de l'arma
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reglamentària mentre la segona activitat s'exercisca en llocs de treball fora del Cos.

Disposició addicional única. Llenguatge no sexista

De conformitat amb l'article 14.11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i hòmens, totes les denominacions que, en virtut del principi d'economia
del  llenguatge,  es  facen  en  gènere  masculí  inclusiu  en  aquest  reglament  s'entendran
realitzades tant en gènere femení com en masculí.

Disposició  transitòria  única.  Expedients  iniciats  amb  anterioritat  a  l'entrada  en  vigor
d'aquest reglament

Els  expedients iniciats  abans de l'entrada en vigor  d'aquest  reglament  es  regiran per  la
normativa anteriorment aplicable o per la més favorable a les persones interessades.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament queden derogades amb caràcter general
totes les normes d'igual o inferior rang en tot allò que contradiguen o s'oposen al que ací es
disposa.

Disposició final primera. Normativa supletòria

En  tot  allò  no  previst  en  aquest  reglament  serà  d'aplicació  supletòria  la  normativa
autonòmica i estatal que siga aplicable amb caràcter general. Així mateix serà aplicable la
Convenció  internacional  dels  drets  de  les  persones  amb  discapacitat,  aprovada  per
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006 i ratificada el 23 de
novembre de 2007.

Disposició final segona. Adaptació, desenvolupament i aplicació

L'alcaldia,  o  la  regidoria  delegada,  dictarà  les  disposicions  i  la  prefectura  del  Cos  les
instruccions necessàries per al desenvolupament d'aquest reglament, de conformitat amb la
legislació vigent i en l'àmbit de les seues competències.

Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial
de la Província i transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la publicació, segons el
que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

****************
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