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Article 74: Drets de les organitzacions sindicals 
 
Les organitzacions sindicals, federacions o confederacions dels cossos de policia de Catalunya 
tenen dret a formular propostes i elevar informes o dirigir peticions a les autoritats 
competents, així com a ostentar la representació dels seus afiliats davant dels organismes 
adients. 
 
 
Article 75: Prohibició del dret de vaga 
 
Els membres dels cossos de policia de Catalunya no poden exercir el dret de vaga ni participar 
en accions substitutives d’aquest, ni en d’altres actuacions concertades amb la finalitat 
d’alterar el funcionament normal dels serveis. 
 
 
CAPÍTOL V: SEGONA ACTIVITAT 
 
Article 76: Règim general 
 
76.1. La segona activitat és una situació administrativa especial que té per objecte 
l’adequació i assignació de determinats serveis a les aptituds psicofísiques dels membres dels 
cossos de policia de Catalunya, i comporta el cessament en el lloc de treball que vingués 
desenvolupant i la assignació del personal a qui se li aplica a llocs de treball idonis a 
l’evolució de les seves capacitats i als seus coneixements professionals, propis de la prestació 
de serveis de policia o seguretat dins dels mateixos cossos de policia o complementaris 
d’aquells. 
 
76.2. El departament competent en matèria de seguretat pública i els ajuntaments que 
comptin amb un cos de policia local han de definir llocs de treball reservats per als seus 
funcionaris de policia que passin al règim de segona activitat. 
 
76.3. Es poden acollir a la situació de segona activitat els funcionaris de policia que tinguin 
disminuïdes de forma significativa les aptituds psicofísiques necessàries pel normal 
desenvolupament de les funcions policials o per raó d’edat, d’acord amb el que s’estableix en 
aquesta Llei i en els reglaments que la desenvolupin. 
 
76.4. Passaran a ocupar llocs de treball reservats al règim de segona activitat, amb la major 
proximitat que sigui possible al seu lloc de residència, els membres dels cossos de policia a 
qui s’hagi dictaminat una disminució de capacitat física o psíquica que no impliqui incapacitat 
permanent en els seus graus d’absoluta o gran invalidesa, d’ofici o a petició de l’interessat, 
generadora d’insuficiència manifesta de les necessàries aptituds psicofísiques per al normal 
desenvolupament de les funcions policials.  
 
En relació amb aquests casos: 
 
76.4.1. La Generalitat i els ajuntaments han de reglamentar per als respectius cossos de 
policia, els quadres mèdics que poden determinar el pas a la situació de segona activitat, així 
com els llocs de treball o el tipus d’activitats complementàries que es poden prestar mentre 
duri, i les condicions en què s’hauran de realitzar. 
 
76.4.2. En aquest supòsit la remoció en el lloc de treball i la posterior assignació a un lloc de 
treball de segona activitat es motivaran en relació a la mateixa declaració d’aquesta especial 
situació administrativa. 
 
76.4.3. Els funcionaris que havent passat a la situació de segona activitat per alguna causa de 
disminució de capacitat experimentin variació en les circumstàncies que van motivat la 
declaració d’aquella situació, sigui per disminució o increment de les seves facultats, es 
procedirà, d’ofici o a petició pròpia, a la seva revisió, seguint el mateix procediment 
establert per a la declaració de segona activitat amb la finalitat de determinar si procedeix el 
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reingrés de l’interessat a la situació de servei actiu, la instrucció de l’expedient de jubilació 
en els possibles supòsits de situacions d’invalidesa absoluta o gran invalidesa o la 
continuïtat en aquella situació. 
 
76.5. Per raó d’edat, es pot sol·licitar o instar d’ofici el pas al règim de segona activitat dels 
membres dels cossos de policia que acompleixin les condicions següents: 
 
76.5.1. Trobar-se en situació de servei actiu. Els funcionaris que es trobin en qualsevol altra 
situació administrativa continuaran en la mateixa fins que cessin les causes que la varen 
motivar. 
 
76.5.2. Comptar amb vint anys o més de serveis com a funcionari dels cossos i forces de 
seguretat en la situació de servei actiu, serveis especials o excedència forçosa. 
 
76.5.3. Haver complert les edats següents: 
 

a) Escala bàsica: 57 anys. 
 
b) Escala intermèdia i escala executiva: 59 anys. 
 
c) Escala superior: 62 anys. 

 
En aquests casos, l’autorització a passar al règim de segona activitat resta condicionada a les 
disponibilitats de personal i a les necessitats orgàniques i funcionals dels cossos de policia de 
Catalunya, a l’existència de llocs de treball vacants de segona activitat i a que els aspirants 
compleixin els requisits establerts per a la cobertura dels mateixos en el corresponent 
instrument d’ordenació del personal. Cas d’haver-hi més sol·licituds de segona activitat que 
llocs reservats disponibles, aquests s’han d’atorgar prioritzant els sol·licitants de major edat 
tenint sempre en compte la major adequació dels aspirants al perfil de cada lloc i la 
proximitat geogràfica dels mateixos al lloc de residència. 
 
76.6. Els funcionaris declarats en situació de segona activitat no poden participar en 
processos de selecció o provisió per ocupar una altra plaça de policia o per proveir un lloc de 
treball assignat al servei públic de policia. Així mateix els funcionaris declarats en situació de 
segona activitat no poden realitzar serveis extraordinaris desenvolupant funcions que no 
corresponguin al seu lloc de treball. 
 
76.7. Els expedients relatius a la segona activitat han de ser resolts per la persona titular del 
departament competent en matèria de seguretat pública, en relació amb la Policia de la 
Generalitat-mossos d’Esquadra, o per l’alcalde, en relació amb les policies locals. 
 
76.8. Els funcionaris de l’escala de suport o estructura professional equiparada dels cossos de 
policia de Catalunya no poden acollir-se al règim de segona activitat. 
 
 
Article 77: Sistema de retribució 
 
77.1. Els funcionaris dels cossos de policia de Catalunya que es trobin en la situació de segona 
activitat han de percebre les retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria i les de 
caràcter personal que tenien reconegudes d’acord amb el grau personal, a més de les 
complementàries relacionades amb el lloc de treball que ocupin i, si s’escau, les que puguin 
acreditar per productivitat.  
 
77.2. En tot cas, es garanteix a aquests funcionaris la percepció d’un complement personal 
transitori equivalent a la diferència que pugui resultar de la comparació entre el complement 
específic acreditat en l’últim lloc de treball desenvolupat abans del passi a la situació de 
segona activitat i el complement específic del nou lloc de treball que es desenvolupi en règim 
de segona activitat. 
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77.3. El període de temps que es roman en situació de segona activitat és computable als 
efectes de perfeccionament de triennis i de drets passius, en la categoria que es posseïa en el 
moment de produir-se el pas a aquesta situació. 
 
77.4. Els funcionaris en segona activitat continuen subjectes al règim d’incompatibilitats 
establert per als cossos de policia. 
 
 
Article 78: Tribunal mèdic 
 
La disminució de les condicions físiques o psíquiques que comporti el pas a la situació de 
segona activitat ha de ser dictaminada per un tribunal mèdic integrat per tres metges que 
tinguin l’especialització o els coneixements idonis en relació amb el tipus d’afecció o de 
malaltia al·legada: un de designat pel departament competent en matèria de seguretat 
pública o per l’ajuntament afectat, un de designat pel policia interessat i un esculli’t per 
sorteig entre els facultatius del servei català de la salut. Reglamentàriament s’establirà el 
règim de funcionament d’aquests tribunals mèdics. 
 
 
Article 79: Incapacitat permanent 
 
Si el tribunal mèdic a què es refereix l’article anterior, com a conseqüència dels 
reconeixements efectuats, aprecia en el funcionari de policia un estat d’impossibilitat física o 
de disminució de les facultats que l’incapaciti permanentment per al compliment de les seves 
funcions, ho ha de posar en coneixement del departament competent en matèria de 
seguretat pública o de l’alcalde, als efectes de tramitar l’expedient de jubilació forçosa que 
correspongui. 
 
 
CAPÍTOL VI: RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 80: Àmbit d’aplicació 
 
80.1. El règim disciplinari establert per aquesta Llei és d’aplicació als funcionaris de carrera o 
en pràctiques dels cossos de policia de Catalunya, sense perjudici de les responsabilitats civils 
o penals en què puguin incórrer. 
 
80.2. El règim disciplinari que s’aplica als vigilants de seguretat pública, als auxiliars de 
policia local i a la resta de funcionaris o empleats de la Generalitat o municipals que 
exerceixen funcions addicionals o complementàries a les pròpies dels cossos de policia i 
ocupen llocs de treball en els serveis policials, és el previst amb caràcter general per la 
legislació sobre funció pública, amb les especificitats que, si s’escau, siguin aplicables als 
funcionaris locals. 
 
80.3. Sense perjudici d’allò que estableix l’apartat anterior, es poden aplicar al personal 
previst pel mateix, en casos de presumptes accions o omissions, directament relacionades 
amb el servei policial, i tipificades com a molt greus o greus pels articles següents, els 
aspectes que procedeixin del procediment disciplinari previst per aquesta Llei, i en qualsevol 
cas la capacitat d’investigar els fets per part del servei d’afers interns i, si s’escau, de la 
Inspecció General de Serveis del sistema de policia de Catalunya. 
 
 
Article 81: Tipificació de les faltes 
 
Les faltes comeses pels membres dels cossos de policia de Catalunya poden ser molt greus, 
greus o lleus. 
 
81.1. Són faltes molt greus: 
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