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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 12529
Llei 4/1997 de dia 13 de maig de 1997, reguladora de la segona
actividat de les policies locals.

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:
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l’interessat, els expedients per passar a la segona activitat.
Article 4
Els funcionaris en la situació de segona activitat no podran participar en
els processos d’ascens a les categories professionals superiors, ni a vacants per
mobilitat, dins dels cossos de la Policia Local, emperò podran participar en altres
qualssevol processos de promoció interna o professional que convoqui la corporació
local respectiva, quan es tracti de llocs de feina que puguin ser exercits per ells,
segons les seves condicions psicofísiques.
Article 5
Únicament procedirà la declaració de la segona activitat des de la situació
de servei actiu en algun cos de la Policia Local.
Títol II. Del pas a la segona activitat per causa de l’edat.
Article 6
1. En els supòsits prevists en l’article 2.1, el termini màxim per resoldre serà
de tres mesos, a comptar des de la presentació de la corresponent sol licitud per part
de l’interessat, juntament amb la documentació complementària.

LLEI REGULADORA DE LA SEGONA ACTIVITAT DE LES POLICIES
LOCALS
Exposició de motius
Les funcions eminentment operatives i de vegades arriscades i penoses
que exerceixen els funcionaris de les policies locals, justifiquen la regulació d’una
segona activitat, atenent el fet que les aptituds psicofísiques requerides es van
perdent amb l’edat o per determinades circumstàncies.
L’article 54.f) de les normes marc a les quals s’han d’ajustar els reglaments
de les policies locals de les Illes Balears, aprovades mitjançant el Decret 70/1989,
de 6 de juliol, va establir el dret dels membres dels cossos de les policies locals a
passar a la situació de segona activitat en la mateixa forma i amb les condicions
que es reconeguin per al cos nacional de policia en la llei a la qual es refereix
l’article 16.4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, i afegeix que els funcionaris que passin a aquesta situació podran
prestar altres serveis municipals.
Per la seva part, la Llei 26/1994, de 29 de setembre, por la que se regula
la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policia, dóna
compliment a les previsions de la llei orgànica i deixa diversos aspectes per al
desplegament reglamentari.
La peculiar estructura i les característiques dels cossos de les policies
locals, integrats per menor nombre de components que els del cos nacional, i amb
unes funcions relacionades amb múltiples camps de l’activitat municipal, a més
de la seguretat pública, en el seu sentit estricte, aconsella l’adaptació del dret
contingut en les normes marc a aqueixa diferent peculiaritat, l’aplicació del qual
es durà a terme d’acord amb la present llei, el seu desplegament reglamentari i les
disposicions municipals, si n’és el cas.
L’objectiu de la llei present és fer compatible aquest dret dels funcionaris
amb les disponibilitats dels ajuntaments, les necessitats del servei i, en definitiva,
l’interès general.

Títol I. Disposicions generals
Article 1
La segona activitat dels funcionaris pertanyents a les policies locals de les
Illes Balears s’exercirà en els termes i amb les condicions prevists en la present llei
i tota la normativa restant que la desplegui.
Article 2
Les causes per passar a la situació de segona activitat són:
1. La petició de l’interessat, una vegada que hagi complert l’edat que es
determina en els articles 7 i 10 d’aquesta mateixa llei.
2. La insuficiència apreciable i presumiblement no permanent de les
facultats físiques o psíquiques necessàries per a l’eficaç exercici de les funcions
pròpies de la categoria, de conformitat amb el que preveu el títol III de la present
llei.
Article 3
Correspon a l’alcaldia l’atribució de resoldre, tant d’ofici com a petició de

2. La mancança de resolució expressa dins l’esmentat termini produirà
efectes estimatoris, d’acord amb el que disposen els articles 43 i 44 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.
3. La sol licitud per passar a la segona activitat podrà ser presentada per
l’interessat tres mesos abans del compliment de l’edat fixada en els articles 7 i 10
i, una vegada complida aquesta, en qualsevol moment.

Capítol I. De la segona activitat amb destinació
Article 7
El pas a la segona activitat amb destinació per causa del compliment de
l’edat es produirà, a petició de l’interessat, a partir del compliment de l’edat fixada
a continuació segons l’escala a què pertanyi:
a) Escala superior: 60 anys.
b) Escala executiva: 58 anys.
c) Escala d’inspecció: 56 anys.
d) Escala bàsica: 55 anys.

Article 8
1. El pas a la situació de segona activitat amb destinació tindrà lloc, com a
norma general, en el propi cos de Policia Local, i si això no fos possible, per
mancança de places o per incapacitat, en altres serveis o dependències municipals.
2. Les corporacions locals aprovaran anualment, en els seus pressuposts, els
llocs que puguin ser ocupats d’aquesta manera, tenint en compte les previsions del
pas a la segona activitat. Per tal de fer això, l’agent interessat podrà formular una
comunicació prèvia a la sol licitud, amb la deguda antelació.
3. Sens perjudici del que preveu l’apartat anterior, en el cas d’existir places
vacants de segona activitat, l’interessat que compleixi els requisits i ho sol liciti,
tindrà el dret d’ocupar-les.
4. En el cas que la plaça per ocupar sigui fora del cos de Policia Local, el pas
a la segona activitat d’un funcionari no podrà suposar la supressió de la plaça que
havia ocupat fins aleshores en el cos de la Policia Local.
Article 9
Al llarg del període de permanència en segona activitat amb destinació,
els funcionaris percebran:
a) les retribucions bàsiques que corresponen a la seva categoria;
b) les retribucions bàsiques de caràcter personal que tinguin reconegudes,
incloses aquelles que els pertoquin en concepte de triennis, que continuaran
perfeccionant-se en aquesta situació;
c) les retribucions complementàries assignades al nou lloc de treball;
d) i, arribat el cas, un complement personal transitori, amb la finalitat
d’equiparar les retribucions brutes que s’hagin de percebre amb aquelles que es
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percebran en cada moment, segons la categoria que es tracti, en la situació de
servei actiu.

Capítol II. De la segona activitat sense destinació
Article 10
El pas a la segona activitat sense destinació per causa del compliment
d’edat es produirà, a petició de l’interessat, tot just des del momenten què es
compleixin els 62 anys, sempre que, almenys, dugui en servei actiu dos anys
ininterromputs.
Article 11
Al llarg del període de permanència en segona activitat sense destinació,
els funcionaris percebran:
a) les retribucions bàsiques corresponents a la categoria que exercien en el
moment de passar a la segona activitat, en la seva totalitat;
b) les retribucions de caràcter personal que tinguessin reconegudes, incloses
aquelles que els pertoquin en concepte de triennis, que continuaran perfeccionantse en aquesta situació;
c) i un complement equivalent al vuitanta per cent de les retribucions
complementàries de caràcter general de la categoria referida.
Article 12
Els funcionaris declarats en segona activitat quedaran a disposició de
l’alcalde i hauran d’exercir funcions policials quan sigui necessari per raons
extraordinàries del servei i mentre persisteixin aquestes. Per l’exercici d’aquestes
funcions, es percebran les retribucions corresponents al personal en servei actiu.
TÍTOL III. Del pas a la segona activitat per insuficiència de les aptituds
psicofísiques
Article 13
1. Passaran a la situació de segona activitat aquells funcionaris dels cossos
de Policia Local que, abans de complir l’edat reglamentària establerta, o un cop
complerta aquesta, tinguessin una minva apreciable de caràcter no permanent de
les facultats psíquiques o físiques necessàries per a un exercici ple de les funcions
pròpies de la seva categoria. Únicament procedirà la declaració de segona activitat
per aquesta causa, des de la situació de servei actiu.
2. El procediment s’iniciarà d’ofici per part de l’alcalde, del comandament
del cos o a instància de l’interessat, i serà apreciat per un tribunal mèdic format per
tres facultatius -metges o psicòlegs- de l’especialitat de què es tracti, designats per
l’ajuntament, per l’interessat i per la Conselleria de Sanitat i Consum,
respectivament, el règim del qual serà el mateix que el dels tribunals de selecció.
3. A l’efecte de l’apreciació d’insuficiència física o psíquica pel tribunal
mèdic, es valoraran les circumstàncies que produeixin limitacions funcionals en
la persona afectada que li impedeixin o minvin de forma manifesta i objectiva la
seva capacitat professional en la forma que es determini reglamentàriament.
4. Els dictàmens de l’esmentat tribunal mèdic vincularan l’òrgan competent
per declarar la segona activitat; havent de determinar si el pas a la segona activitat
serà amb destinació o sense.
5. Es garanteix el secret del dictamen mèdic sense que en el tràmit
administratiu es descrigui la malaltia, fent servir exclusivament els termes «apte»
o «no apte» per al servei actiu. En tot cas, l’interessat té el dret de conèixer els
dictàmens emesos pels facultatius.
Article 14
El reingrés, tant d’ofici com a instància de l’interessat, a la situació de
servei actiu des de la de segona activitat, sols podrà esdevenir-se en aquells casos
en què, havent estat declarada aquesta per raons d’incapacitat psíquica o física, es
demostri fefaentment la total recuperació del funcionari, amb el dictamen favorable previ del tribunal mèdic esmentat.
TÍTOL IV. Règim disciplinari i d’incompatibilitat
Article 15
1. Els funcionaris d’un cos de Policia Local, en situació de segona activitat
amb destinació dins aquest, estaran subjectes al mateix règim disciplinari i
d’incompatibilitat que els funcionaris de policia en servei actiu.
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2. Els funcionaris d’un cos de Policia Local, en situació de segona activitat
amb destinació fora del cos, o sense destinació estaran subjectes al règim general
disciplinari i d’incompatibilitat de la funció pública.
Disposició transitòria primera
Els funcionaris que en el moment de l’entrada en vigor d’aquestallei
haguessin passat, per acord dels seus respectius ajuntaments, a la situació de
segona activitat conformement amb qualssevol dels supòsits continguts a la Llei
26/1994, de 29 de setembre,por la que se regula la situación de segunda actividad
en el Cuerpo Nacional de Policia, hi continuaran, amb les condicions i règim
establerts en l’esmentada norma.
Disposició transitòria segona
Aquells que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei ja hagin complert
les edats límits per al seu pas a la situació de segona activitat, hi aniran passant de
forma gradual i de manera que no es perjudiquin els interessos de l’ajuntament, i
d’acord amb l’establert reglamentàriament per la corporació. En el termini de tres
anys ha de quedar regularitzada aquesta situació.
Disposició addicional primera
L’article 54. f) de les normes marc a les quals s’han d’ajustar els reglaments
de les policies locals de les Illes Balears, aprovades mitjançant el Decret 70/1989,
de 6 de juliol, queda redactat de la manera següent:
«f).- Dret a passar a la segona activitat».
Disposició addicional segona
La regulació de la segona activitat continguda en la present llei no
impedirà que cada ajuntament, en l’exercici de la seva potestat, pugui aprovar en
el seu reglament unes modalitats de segona activitat d’acord amb les seves
peculiaritats organitzatives i pressupostàries, sempre que aquesta regulació no
suposi detriment o empitjorament de les mesures establertes en aquesta llei.
Disposició addicional tercera.
La prolongació de la permanència en la situació de servei actiu dels
funcionaris públics a què es refereix la disposició addicional setena de la Llei 13/
1996, de 30 de desembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
no és d’aplicació als funcionaris de les policies locals que es trobin en situació de
segona activitat.
Disposició final primera
Es faculta el Consell de Govern per dictar les disposicions i adoptar les
mesures necessàries per al desplegament i l’execució de la present llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei y que els tribunals
i autoritats als quals pertoqui, la facin guardar.
Palma, catorze de maig de mil nou-cents noranta-set
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Signat: Jaume Matas Palou
El conseller de la funció pública i interior
Manuel Ferrer Massanet
— o —Núm. 12531
Llei 3/ 1997 del 13 de maig de 1997 de modificació de l’article 8 de
la Llei 10/1988 de 26 d’octubre de Coordinació de Policies Locals.

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent:
LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8 DE LA LLEI 10/1998 DE 26
D’OCTUBRE DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS

