REGLAMENT INTERN SOBRE RECOMPENSES I DISTINCIONS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE
L'ALCÚDIA
L'article 39 de la Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat, atribueix a les
Comunitats Autònomes la competència per a establir les NORMES marc a les quals caldrà ajustar els
Reglaments de les Policies Locals, de conformitat amb el que es disposa en la mateixa Llei i en l’LBRL
7/85 de 2 d'abril.
En aquest sentit, l'article 82 de la Llei 17/2017 de 13 de desembre, de la Generalitat de Coordinació
de Policies Locals de la Comunitat Valenciana on es fixa que:
1) La Generalitat i els ajuntaments podran concedir premis, distincions i condecoracions al personal
que forma part dels cossos de policia local, així com al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta
llei i les persones que es distingeixen notòriament en qüestions relacionades amb la seguretat
pública.
2) El Consell desenvoluparà reglamentàriament els requisits i el procediment pel qual atorgarà els
premis i distincions de la Generalitat, i com seran valorats en els supòsits de concurs oposició,
promoció i mobilitat.
En el desenvolupament de la Llei 17/2017 de 13 de desembre, de la Generalitat de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, es publica de Decret 19/2003 de 4 de març, sobre
Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, que
aproven les respectives Corporacions Locals, hauran d’ajustar-se als criteris i continguts mínims que
s'estableixen en la present Norma-Marc. Anualment es proposaran diferents propostes de
felicitacions i distincions al personal de la plantilla de la Policia Local, així com aquelles actuacions i
col·laboracions destacades de veïns i d’altres col·lectius, contribueixen al manteniment de la
Seguretat Pública d'aquest municipi, és pel que resulta convenient que es regule el reconeixement
públic que contribueix a dignificar les actuacions dels Policies Locals, la projecció pública dels quals
resulta indiscutible segons la missió que té encomanada de garantir el respecte dels drets i llibertats
de tots els ciutadans, així com que resulta necessari fer també extensiu el reconeixement públic a
organismes i ciutadans que han col·laborat notòriament amb els Policies Locals de l'Alcúdia en el
manteniment de l'ordre públic i de Seguretat Ciutadana.
Considerant tot l’anteriorment exposat és pel que s'ha considerat convenient per part de la Regidoria
Seguretat Ciutadana, l'elaboració i l’aprovació del Reglament Intern del Cos de la Policia Local de
l'Alcúdia, per a la concessió de premis, distincions i condecoracions de conformitat amb el següent
text:
CAPÍTOL I: PREMIS I RECOMPENSES
Art. 1.- La realització per part dels membres de la Policia Local de l'Alcúdia d'actes destacats durant la
prestació del servei, així como el manteniment al llarg de la vida professional d'una conducta
exemplar podrà ser objecte de l'adequada distinció mitjançant la concessió d'esments honorífics i
premis.
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Art. 2.- Les distincions poden consistir en:
•
•
•

Felicitació pública individual.
Concessió de Medalla de Serveis en els seus diferents cassos i categories.
Mètopes Policials d'Agraïment.

Art 3.- Les condecoracions o distincions podran ser concedides als components del Cos de Policia
Local, Policia Nacional, Guardia Civil, Policia Autonòmica i a qualsevol altra persona natural o jurídica
que s'hagués destacat en la col·laboració amb el serveis de Policia Local.
Així mateix podrà concedir-se més d'una distinció, sempre que la persona o institució a la qual es
distingisca, complisca amb els requisits exigits per a la concessió del reconeixement.
CAPITOL II: DE LES FELICITACIONS
Art. 4 .- Les felicitacions tenen per objecte destacar les actuacions del personal de la Policia Local que
excedisquen notòriament del nivell normal del compliment del servei, o que pel risc que comporten o
per l'eficàcia dels seus resultats que hagen de ser considerades com a meritòries.
Art. 5 .- Les felicitacions es formularan per escrit, seran motivades i signades per l´alcalde.
Art.6 .- Igualment podran atorgar-se Mètopes Policials d'Agraïment. Aquestes s'atorgaran a
particulars o col·lectius quan per algun motiu puntual hagen col·laborat amb el col·lectiu de la Policia
Local.
Aquestes recompenses seran concedides per l'alcalde previ informe i a petició de la Prefectura del
Cos.
Les Mètopes Policials, constaran d'una base de fusta, o de metacrilat, en la qual estarà adossat l'escut
de la Policia Local de l'Alcúdia, amb una placa en la seua part inferior on figurarà la frase, agraïment i
el nom de la persona o entitat a qui se’n fa el lliurament.
Art. 7.- La proposta o iniciativa de les felicitacions públiques correspondrà a l'Alcaldia, Regidoria
Delegat de Policia Local o la mateixa Prefectura del Cos, segons els comandaments directes. Abans de
la formulació de la felicitació s'instruirà un procediment en el qual han de figurar l'informe de la
Prefectura del Cos.
CAPITOL III: DE LES CONDECORACIONS
Art. 8.- Les Medalles per Serveis realitzats podran ser de les següents classes:
•
•
•

Felicitació pública a títol individual
Medalla al Mèrit Policial.
Medalla al Sacrifici en l'Exercici del Deure.
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Art. 9 Felicitació Pública a títol individual
1. A títol individual, als que destaquen en l’estudi, promoció i dignificació tant de la funció policial
com dels cossos de Policia Local.
2. A títol individual, als que hagen realitzat un servici especialment meritori en el compliment de les
seues funcions, o a conseqüència d’estes, en els àmbits de la seguretat ciutadana, protecció civil o
trànsit, i que tinga una repercussió social important.
Art. 10.- La Medalla al Mèrit Policial podrà ser concedida als membres de la Policia Local en dues
modalitats:
•

Blau.- Als que realitzen serveis de caràcter destacat la prestació del qual haguera comportat
notori risc físic o que, per la importància dels resultats obtinguts, puguen ser considerats
especialment rellevants.

•

Blanca.- en dues modalitats, als vint anys, vint i cinc i trenta anys, de servei en la Policia Local o
un altre Cos o Força de Seguretat, hagen evidenciat un constant lliurament i dedicació en el
compliment dels deures de la seua ocupació o càrrec; i aquells que, sense haver complit el
temps indicat de servei, complisquen amb el requisit anterior i sobreïsquen pel seu treball
diari, responsable i professional.

Art. 11.- La Medalla al Sacrifici en l'Exercici del Deure podrà atorgar-se a qui en l'acte de servei o en
ocasió d'aquest, patisquen lesions d'importància, sempre que en l'actuació no concórrega dol,
imprudència o imperícia del lesionat.
Podrà ser d'or o de plata.
La categoria d'or podrà concedir-se quan, per les lesions patides, resulte la defunció de l'interessat o
patisca la pèrdua d'un membre principal o seqüela que genere incapacitat permanent per al servei.
La categoria de plata podrà concedir-se als que patisquen lesions greus de les quals es deriven
pèrdues anatòmiques o funcionals no constitutives d'incapacitat permanent per al servei, i a les
quals, sense concórrer tals circumstància, hagen sigut objecte de perllongat tractament mèdic amb
incapacitat temporal.
Art. 12.- La felicitació pública individual serà de color blanc i amb forma de creu de Pisana, sense
poms, amb els costats exteriors acabats en punta, per mitjà de dos arcs de circumferència còncaus
que s’hi ajunten.
Art. 13.- La Medalla al Mèrit Policial en les seues dues modalitats tindrà els quatre braços d'igual
grandària i podrà ser de dues modalitats:
•

Blau. En el seu anvers figura l'escut policial actual, i en el seu revers la frase «AL MÈRIT
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POLICIAL, P.L. L'ALCÚDIA».
•

Blanca, amb la mateixa inscripció que l'anterior, amb les sigles XX, XXV i XXX .

Art. 14.- La Medalla al Sacrifici en l'Exercici del Deure, portarà en l'anvers l'escut policial actual i en el
seu revers el text «AL SACRIFICI EN L'EXERCICI DEL DEURE, P.L. L'ALCÚDIA», .
CAPÍTOL IV: PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE CONDECORACIONS
Art. 15.- La concessió de la Creu al Mèrit Policial correspondrà a l'alcalde, mitjançant resolució
motivada i la Medalla al Sacrifici en l'Exercici del Deure requerirà acord igualment motivat del cap de
la Policia Local.
En l'escrit que es propose la concessió de distincions hauran d'expressar-se i justificar-se els mèrits
que la motiven. Aquesta iniciativa correspondrà a la mateixa Alcaldia, a la Regidoria que tinga
delegada les atribucions en matèria de Policia Local o a la mateixa Prefectura.
A la vista de la proposta, l'Alcaldia podrà ordenar la incoació de l’expedient en el qual haurà de figurar
l'informe de la Prefectura del Cos, llevat que la iniciativa haja sigut de la mateixa Prefectura.
Al titular de Creu o Medalla, se li lliurarà a més un diploma on conste el nom del condecorat i signat
per la Prefectura de la Policia Local i per l'alcalde-president de la Corporació.
Art. 16.- A aquells que se'ls haja concedit aquestes distincions, podran portar-les sobre l'uniforme
reglamentari a l'altura del terç superior esquerre de la caçadora o peça que corresponga quan vista de
gala, substituint-se pel passador en l'uniforme diari.
Art. 17.- En el cas que algun condecorat amb la Creu o Medalla cometés algun acte contrari a la
dignitat individual, professional o social, se li revocarà la concessió, previ expedient incoat d'ofici per
l'Alcaldia o a instàncies de part, amb audiència de l'interessat, previ informe de la Prefectura i tots els
informes que es consideren necessaris.
Art. 18.- La imposició de condecoracions es realitzarà ordinàriament el dia que determine
l'Ajuntament. En aquest dia, que s'estableix com a dia de la Policia Local de l'Alcúdia, tindran lloc els
actes solemnes de la festivitat de la Policia Local de l’Alcúdia.
Art. 19.- Les distincions atorgades seran anotades en aquest Ajuntament, en l'expedient personal del
destacat, i podran ser considerades com a mèrit especial en el barem dels concursos o oposicions que
convoque la Corporació Municipal.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA I
Els Policies Locals que es troben actualment en possessió de les distincions anàlogues que són objecte
d'aquest reglament les continuaran ostentant i podran acollir-se al seu gaudir amb tots el drets i
honors que tingueren reconeguts.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA II
La Medalla al Mèrit Policial, en la seua modalitat blanca, podrà se concedida a funcionaris que ja es
troben jubilats o hagen mort. En el cas de defunció, el lliurament de la distinció es realitzarà als
familiars, en l'acte protocol·lari convocat a aquest efecte.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA III
Atés que en data 21 de maig de 1841 es van aprovar les primeres ORDENANCES MUNICIPALS de
l'Alcúdia. Contemplaven la creació d'un cos de Vigilància i Seguretat, que en aquell època es dedicava
sobretot a fer tasques de guarderia rural. Les Ordenances van ser aprovades pel Govern Civil el 3
d'octubre de 1841. Per tant el dia 3 d'octubre, s'instaura el dia de la POLICIA LOCAL DE L'ALCÚDIA, i
si no pot celebrar-se eixe dia per qualsevol circumstància, se celebrarà el dia que fixen l’Alcaldia i la
Prefectura de la Policia Local.
DISPOSICIÓ FINAL
De conformitat amb l'establert en l'article 70,2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, aquest Reglament Inter es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguen presentar reclamacions ,
suggeriments, que resoldrà la Corporació.
Si no es presenten reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada
definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple. Així mateix, estarà a la disposició dels
interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament.
Pel que li ho comunique a vosté pel seu degut i posterior coneixement.

L ‘INSPECTOR EN CAP
ALFREDO BORRÀS LLOPIS
ANNEX
La Medalla al Sacrifici en l'Exercici del Deure
Sobre una base amb forma de gran creu, en forma de pom en les puntes i intercalat per rajos
merletats i escalonats, en color daurat. L’escut policial de la Generalitat centrat i ocupant les tres
quintes parts de la superfície total. La grandària de la medalla no podrà ser major de 63 mm. La
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grandària de l’escut no serà major de 38 mm de diàmetre.

Felicitació pública a títol individual
De color blanc i amb forma de creu de Pisana, sense poms, amb els costats exteriors acabats en
punta, per mitjà de dos arcs de circumferència còncaus que s’ajunten. Sobre esta, i centrat, l’escut
policial de la Generalitat. La grandària de la creu no podrà ser major de 43 mm. La grandària de l’escut
no podrà ser major de 29 mm de diàmetre.

Creu al mèrit policial amb distintiu blau
De color blanc, porta en tot el perímetre un tall daurat amb dibuix de línia trencada o dentada d’1
mm de grossor. En cada un dels costats de la creu, i a 5 mm dels extrems, una barra perpendicular en
blau marí de 3 mm d’ample. Sobre esta, i centrat, l’escut policial de la Generalitat. En la part superior,
sobre tija, una corona reial daurada. La grandària de la creu no podrà ser major de 43 mm. La
grandària de l’escut no podrà ser major de 22 mm de diàmetre. Passador de 37 mm d’ample i 13 mm
d’alt; hi penja una cinta de color blau marí de 30 mm d’ample, en la part central porta una franja
celeste de 10 mm d’ample.
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Creu

al

mèrit

policial

amb

distintiu blanc.

De color blanc, porta en tot el perímetre un tall daurat amb dibuix de línia trencada o dentada d’1
mm de grossor. En cada un dels costats de la creu, i a 5 mm dels extrems, una barra perpendicular en
blau marí de 3 mm d’ample. Sobre esta, i centrat, l’escut policial de la Generalitat. En la part superior,
sobre tija, una corona reial daurada. La grandària de la creu no podrà ser major de 43 mm. La
grandària de l’escut no podrà ser major de 22 mm de diàmetre. Passador de 37 mm d’ample i 13 mm
d’alt; hi penja una cinta de color blau marí de 30 mm d’ample, en la part central porta una franja
blanca de 10 mm d’ample.

Mètopa d´agraïment
Element
de
metacrilat
transparent integrat per dos
plaques acoblades per mitjà
de material adhesiu clorofòrmic
invisible. La placa base, de
forma rectangular, tindrà 20 mm de
grossor, 150 mm d’ample i 120 mm de llarg. Esta placa consistirà en una peça sòlida amb una falca de
35 graus en la part frontal. Centrada sobre la falca, una placa metàl·lica daurada, adherida per mitjà
de doble adhesiu.
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