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Decret  Segona Activitat del cos de Mossos d’Esquadra 
 

Preàmbul 
 
 El cos de mossos d’esquadra és un cos especial dintre de l’Administració i, com a 
tal, gaudeix d’un estatut especial que no permet, a causa de les seves característiques, la 
reserva de places per persones amb discapacitat. Les esmentades places seran 
instaurades a traves d'aquest decret com a reserva posterior. 
 
 Amb el pas del temps en el cos de mossos d’esquadra hi ha funcionaris que 
requereixen un tracte especial com a conseqüència del seu deteriorament, per l’edat, per 
accident laboral o malaltia comuna, que pot comportar que no puguin realitzar les 
funcions ordinàries, a les que estan sotmesos tots els funcionaris del cos.  
 
 Per imperatiu de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat- 
Mossos d’Esquadra, s'ha de desenvolupar la segona activitat i fer constar les esmentades 
places en la corresponent  relació de llocs de treball. 
 
 La finalitat d’aquest Reglament és, en primer lloc, saber amb quins efectius reals 
compte el cos per tal de portar a terme les funcions ordinàries i que afecta a la seguretat 
ciutadana de la que és garant la Generalitat de Catalunya i, en segon lloc, optimitzar els 
recursos de l’Administració, destinant a funcionaris amb discapacitat a aquelles tasques 
adaptades a les seves característiques, com una reserva de llocs de treball posterior. 
 
 És de justícia Social desenvolupar la segona activitat, ja que en un cos de policia 
és molt més fàcil que es donin aquestes circumstàncies i que moltes d’elles es 
diferencien dels cossos generals de l’Administració. 
 
 Tal com regula la Llei 10/1994, d'11 de juliol, s'ha de tenir en compte l’article 22.7 
sobre els accidents laborals dels aspirants a Mossos d’Esquadra, l’article 31.3 sobre les 
relacions de llocs de treball i el Capítol II, sobre la segona activitat, articles del 61 al 64, i 
concretament l’article 61.3 en el que es diu que s’han de determinar per reglament les 
circumstàncies i les condicions de la prestació dels serveis complementaris i el grau de 
les incapacitats mèdiques que poden determinar el pas a aquesta situació. 
 
 Per tal de poder desenvolupar correctament la segona activitat s'ha de tenir 
present que els funcionaris del cos de mossos d’esquadra estan integrats en el Regim 
General de la Seguretat Social. 
 
 Aquest Decret ha de ser respectuós amb la Constitució i amb les  normes Estatals 
així com amb les normes Internacionals i de la Unió Europea, per tal d’impedir la 
discriminació per l’edat i per disminucions que siguin un impediment per poder realitzar 
les funcions habituals, integrant a tot aquest personal en places adaptades a la seva 
situació. Funcions habituals aquestes d’una professió policial que requereix un plus afegit 
d'estat físic i psicològic a causa del seu alt nivell d'exigència.  
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 En relació a la Constitució s'ha de tenir present l’article 14, que diu que tots som 
iguals davant de la Llei, sense que pugui existir discriminació per raó de circumstàncies 
personal o socials. En el cas que ens ocupa seria d’aplicació a tots el seus membres en 
igualtat de condicions tota la regulació de segona activitat sense discriminar per raó de 
l’edat i de disminucions.  
 
 Correspon als poders públics garantir la igualtat dels individus, impedint els 
obstacles i facilitant la integració del ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social, tal com diu l’article 9 de la Constitució. 
 
 Per tal motiu els poders públics estan obligats a garantir segons l’article 10 de la 
Constitució la dignitat de la persona, interpretant les normes relatives al drets fonamentals 
de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans, tractats i acords 
internacionals ratificats per l’Estat. 
 
 Aquests aspectes fonamentats a la Constitució comporten promoure la integració 
de persones amb discapacitats o minusvalideses, article 49, el seu dret al treball, article 
35, i accedir amb condicions d’igualtat a ocupar càrrecs públics d’acord amb las Lleis, 
article 22. Aspectes que són d’aplicació a la Llei 10/94 en relació a la regulació de la 
segona activitat. 
 
 S'ha de tenir present en el cas dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra 
que, a causa de la seva especial característica, és d’aplicació la discriminació positiva, ja 
que si no fos així molts d’ells patirien una nul·la integració en el món del treball, pel fet de 
no poder realitzar les funcions habituals de la seva professió. En relació a la discriminació 
positiva, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha interpretat de manera constant la noció 
de discriminació en la seva jurisprudència, destacant clarament que no totes les 
distincions o diferencies de tracte equivalen a una discriminació, una distinció es 
discriminatòria si li manca una justificació adjectiva i raonable, si no persegueix un 
objectiu legítim. 
                
 El creixement en nombre d’efectius i el repte professional pel desplegament del 
cos de Mossos d’Esquadra per tot el territori de Catalunya, comporta un augment de 
funcionaris amb una disminució, essent molt important que puguin mantenir un lloc de  
treball, impedint tota discriminació per raó de discapacitat, tal com queda reflectit en la 
Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000 de la Unió Europea, 
relativa a l'establiment d’un marc general per la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, 
essent d’aplicació les normes tant de la Unió Europea com les de l'Estat en relació a 
aquestes persones. 
 
 En relació a la integració laboral és important la Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, firmat en la seu de l'ONU el 30 
de març de 2007 pel Govern Espanyol i la ratificació del conveni el dia 3 de desembre de 
2007, essent d’aplicació els seus principis generals de l'article 3 i l’article 5 en relació a la 
igualtat i la no discriminació de persones amb discapacitat, s’aplica la discriminació 
positiva, afectant aquests principis a l’article 27 que regula el treball de les persones amb 
discapacitat. 

2 

mailto:advocatagqm@icab.cat


 

AIL-MED 
ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS 

D’ESQUADRA AMB DISCAPACITAT 
 

 
ADREÇA: CARRER SARDENYA NÚM. 355 PIS 1 PORTA 1, 08025 BARCELONA 

ADREÇA ELECTRÒNICA: advocatagqm@icab.cat 
MÒBIL: 649373851 

FAX I TEL.: 93 4593326 
WEB: http://ailmed.wordpress.com/    

 
REGISTRE NÚM.: 34385          NIF:G64545742 
 
  
 
 És importat fer referència al Conveni de l'OIT de 20 de juny de 1983, núm. 159, 
Readaptació professional i treball de persones invalides, en vigor des del 2 d’agost de 
1991, que indica en el seu article 4 que les disposicions d’aquest Conveni són aplicables 
a totes les categories de persones invàlides, considerant que aquesta definició afecta a 
qualsevol categoria regulada en les normes internes d’un Estat. 
  
 Un altre apartat important per a poder regular la segona activitat és saber com es 
defineix la discapacitat, per tal d’incorporar-la en aquest Decret. La  Llei  51/2003, de 2 de 
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació y accessibilitat universal de las 
persones amb discapacitat, ens  defineix  aquest  concepte ben  diferenciat  dient, segons 
l’article 1, que tindrà la consideració de persona amb discapacitat aquella a qui se li hagi 
reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, així com també ho és 
aquell que tingui reconeguda una incapacitat permanent en els graus de total, absoluta i 
gran invalidesa. 
  
 En relació a la incapacitat permanent parcial, si té un grau de minusvalidesa igual 
o superior al 33 per cent, també entra dintre de la definició de discapacitat.  
 
 En concret es regula el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, Text refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, en el que es permet poder treballar a qualsevol 
incapacitat permanent.        
 
 La resta de funcionaris del cos poden patir disminucions produïdes per l’edat o per 
accidents o malalties no invalidants, però que poden comportar que no puguin fer les 
funcions ordinàries de la seva professió habitual, la qual cosa comporta una adaptació de 
les places prèvia a la segona activitat o passar a llocs de segona activitat. 
 
 En aplicació de les normes d’integració, aquest Decret té com ha finalitat que tot 
funcionari que pugui desenvolupar unes tasques o funcions adaptades a la seva 
disminució, sense perjudici de la salut, pugui treballar, pugui estar integrat, se senti útil i, 
sobretot, dignificar a la persona, protegint les disminucions, les discapacitats i les 
minusvalideses sobrevingudes. Es tracta d'evitar que a l'Administració puguin accedir 
persones amb discapacitat i que el que l'adquireixi essent ja funcionari, és a dir les 
sobrevingudes, corri el perill de perdre la feina. No seria massa ètic, per exemple, que 
una persona paraplègica accedeixi a la funció pública i un funcionari del cos que la 
tingués sobrevinguda es quedés sense feina, tenint a la Llei un instrument integrador tan 
important com la situació especial administrativa de la segona activitat.   
 
 Per tots els elements exposats i per imperatiu de la Llei, hi ha una necessitat 
social i legal que fa que es desenvolupi la segona activitat en el cos de Mossos 
d’Esquadra, per tal de poder organitzar i gestionar tots el efectius del cos i, al mateix 
temps, aplicar el que és de Justícia Social. 
 
 Per tant, de conformitat amb el que estableix l’article 3.e) del Decret 157/1996, de 
14 de maig,  de determinació  dels  òrgans  que  exerceixen  les  atribucions i les facultats  
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atorgades al Departament de Governació ara d’Interior per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
de la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra; d’acord amb l’article 3.6 del Decret 
296/ 2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; en ús 
de les competències que atribueix la disposició final de la Llei esmentada; vist l’informe 
favorable del Consell de la Policia- Mossos d’Esquadra; d’acord amb el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora; a proposta del conseller d’Interior, i amb la deliberació 
prèvia del Govern, 
                 
 
DECRETO: 
 
CAPÍTOL I. OBJECTE,  CONCEPTES I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1 Objecte 
 
Aquest decret té com a objecte la regulació del passi dels funcionaris del cos de Mossos 
d'Esquadra a la situació administrativa especial de segona activitat per raó de l’edat, o 
per disminució de les condicions físiques o psíquiques, en compliment de la previsió 
formulada per l'article 61.3 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat- 
Mossos d'Esquadra. 
 
Article 2 Conceptes 
 
2.1 Es considera com a professió habitual dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra 
el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana, amb tot allò que comporta i 
d’acord amb les exigències necessàries de caire físic i psíquic, que no impedeixin portar a 
terme les seves funcions amb garanties. 
 
 2.2  La segona activitat són llocs de treball destinats als membres en actiu del cos de 
Mossos d’Esquadra que no poden, per diverses raons complir amb les funcions ordinàries 
regulades en el Capítol II, Secció II article 12 de la Llei 10/1994 de 11 de juliol, dels 
Mossos d’Esquadra i a les assignades a la resta de personal. 
       
2.3  Les destinacions de segona activitat són una reserva per raó discapacitat, 
disminució o per raó d’edat, evitant la discriminació directa e indirecta d’aquests 
funcionaris, tal com estableix la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 
2000, relativa a l'establiment d’un marc general per la igualtat de tracte en el treball i 
l’ocupació. 
 
2.4 Aquestes destinacions són una situació administrativa especial, que té per objecte 
garantir l’eficàcia en el serveis i alhora garantir un lloc de treball a aquells funcionaris que 
pateixin una discapacitat, disminució o per raó d’edat 
 
2.5 En cap cas un funcionari del cos de Mossos d’Esquadra perdrà la seva condició pel 
fet de patir una discapacitat, una disminució o per raó d’edat, sempre que pugui 
desenvolupar una altre tasca. 
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2.6 Les places de segona activitat estan dotades del pressupost corresponent i han 
d’ésser amb destinació. 
  
2.7 La segona activitat es podrà realitzar dins del propi cos de Mossos d’Esquadra en 
serveis complementaris de caràcter policial o no  o  en un altre cos de 
l’administració pública en llocs adequats al seu nivell i coneixements i adaptats a les 
seves discapacitats, disminucions i edat. 
 
2.8 El serveis complementaris de caràcter policial, son desenvolupats pels funcionaris 
que tinguin 57 anys, per les disminucions físiques i psíquiques no invalidants i per les 
incapacitat permanent parcial. 
 
2.8 El serveis complementaris de caràcter no policial, son desenvolupats pels 
funcionaris que tinguin una incapacitat permanent total, absoluta i  gran invalides. 
      
 
Article 3 Àmbit d’aplicació 
 
3.1 Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica, intermèdia, 
executiva i superior, quan arribin a l’edat de cinquanta-set anys, poden passar a la 
situació administrativa especial de segona activitat, sempre que ho sol·licitin d’acord amb 
el que es regula en aquest decret.  
 
3.2 Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica, intermèdia, 
executiva i superior, que pateixin disminucions de les condicions físiques o 
psíquiques, que impedeixin realitzar les funcions de la seva professió habitual, poden 
passar a la situació administrativa especial de segona activitat, d’acord amb el que es 
regula en aquest decret.  
 
3.3 Els funcionaris del cos de mossos d’esquadra de les escales bàsica, intermèdia, 
executiva i superior, que pateixin disminucions de les condicions físiques o psíquiques, 
per resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en tots el seus graus i que 
impedeixin realitzar les funcions de la seva professió habitual, poden passar a la situació 
administrativa especial de segona activitat, d’acord amb el que es regula en aquest 
decret.  
 
3.4 Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica, intermèdia, 
executiva i superior, que pateixin disminucions de les condicions físiques o psíquiques, 
per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, amb una pèrdua de 
la seva autonomia igual o superior al 33 per cent  i que impedeix realitzar les funcions de 
la seva professió habitual, poden passar a la situació administrativa especial de segona 
activitat, d’acord amb el que es regula en aquest decret. 
 
 3.5 Els funcionaris en pràctiques del cos de Mossos d’Esquadra, que per accident 
laboral pateixin disminucions de les condicions físiques o psíquiques, que comporti la 
seva exclusió per causes mèdiques i que impedeixin realitzar les funcions de la seva 
professió habitual,  poden passar a la  situació administrativa especial de segona activitat,  
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d’acord amb el que es regula en aquest decret, en compliment de la previsió formulada 
per l'article 22.7 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat- Mossos 
d'Esquadra. 
 
3.6 De conformitat amb el que disposa l'article 61.4 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, els 
funcionaris que ocupin llocs de treball de facultatius i tècnics en el cos de Mossos 
d'Esquadra no poden passar a prestar serveis de segona activitat. 
 
 
CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 4 Situació de segona activitat 
 
4.1 En la situació administrativa especial de segona activitat s’hi roman fins a la 
jubilació, o fins el passi a una altra situació administrativa, llevat que hagi 
desaparegut la disminució de les aptituds físiques o psíquiques que va motivar el passi a 
aquella situació, d'acord amb el que preveu aquest decret. 
 
4.2 Els funcionaris que es troben en segona activitat conserven la categoria que 
posseïen en el moment en què van passar a aquesta situació. 
 
4.3 Els funcionaris que passin a la segona activitat en el propi cos de Mossos 
d’Esquadra han de cessar en el lloc de treball que ocupaven, sent destinats a les places 
de segona activitat, d'acord amb el que consti a la relació de llocs de treball del cos de 
Mossos d'Esquadra, en compliment de la previsió formulada per l'article 31.3 de la Llei 
10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra.  El cessament 
d’aquest lloc de treball té efectes l’endemà de la notificació de la resolució que declara la 
situació administrativa especial de segona activitat. 
 
4.4 Els funcionaris que passin a la segona activitat en un altre cos de l’administració 
pública adequats al seu nivell i coneixements han de cessar en el lloc de treball que 
ocupaven, sent destinats a les places adequades, assignades per la Secretaria General 
d’Administració i Funció Pública. El cessament d’aquest lloc de treball té efectes l’endemà 
de la notificació de la resolució que declara la situació administrativa especial de segona 
activitat, on constarà la plaça assignada. 
 
4.5 Si la segona activitat es realitza en el propi cos, han de constar les places en la 
relació de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra, si es realitza en un altre cos de 
l’administració ha d'ésser una plaça adaptada a la seva discapacitat, tal com es fa amb 
les persones que accedeixen a l’administració  pel torn restringit de discapacitat. 
 
4.6 Quant el funcionari passi a la situació administrativa especial de segona activitat, se li  
donarà de baixa del número de cotització de la Seguretat Social que tenia assignat i, al 
mateix temps, se li donarà d’alta en el nou número de cotització de la Seguretat Social on 
constarà la situació de segona activitat, el Departament i la denominació de la nova 
destinació, solament s’aplicarà en el cas de una incapacitat permanent i si es realitza en 
un altre cos de l’administració       
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Article 5 Retribucions, triennis i drets passius 
 
5.1 El personal en situació administrativa especial de segona activitat ha de percebre les 
retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el cos de Mossos 
d'Esquadra i les de caràcter personal que tenia reconegudes, a més de les 
complementàries del lloc que es passi a ocupar, d'acord amb el que estableix l'article 62.1 
de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.  
 
5.2 En el supòsit que en el moment de passar a la segona activitat les retribucions totals 
siguin inferiors a les que cobrava en la situació de servei actiu en el darrer lloc ocupat, el 
funcionari ha de percebre un complement personal i transitori que iguali les 
retribucions amb les que percebia anteriorment. Aquest complement s'ha de regir pel que 
estableix la disposició transitòria segona del Text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. 
 
5.3 El període de temps que es roman en la 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 passi a la situació esmentada, d'acord amb l'article 
62.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.  
 
5.4 El personal en situació administrativa especial de segona activitat en un altre cos de 
l’administració pública adequats al seu nivell i coneixements, ha de percebre les 
retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el cos de Mossos d'Esquadra i 
les de caràcter personal que tenia reconegudes, a més de les complementàries del lloc 
que es passi a ocupar, que seran abonades pel Departament on tinguin les places, i en el 
cas que les retribucions totals siguin inferiors el funcionari ha de percebre un 
complement personal i transitori que iguali les retribucions amb les que percebia 
anteriorment i que serà abonat pel Departament d’Interior.  
 
Article 6 Règims disciplinari i d'incompatibilitats 
 
6.1 Els funcionaris en situació administrativa especial de segona activitat que la realitzin 
en el cos de Mossos d’Esquadra, resten sotmesos als règims disciplinari i 
d'incompatibilitats que són d'aplicació als funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra en 
servei actiu. 
  
6.2 Els funcionaris en situació administrativa especial de segona activitat que la realitzin 
en un altre cos de l’administració pública, resten sotmesos als règims disciplinari i 
d'incompatibilitats que són d'aplicació als cossos generals de funcionaris de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Article 7 Elements d'acreditació i armament reglamentari 
 
7.1 En passar a la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, els 
funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra seguiran disposant de la targeta d'identitat 
professional  on  constarà  segona  activitat  i  la  placa  insígnia,  però  no  de  l'arma  
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reglamentària, que haurà de ser lliurada als responsables d’armament del cos de Mossos 
d’Esquadra, amb l'excepció que s'autoritzi expressament, de manera justificada, per la 
Direcció General de Policia poder disposar de la mateixa en funció de la plaça assignada 
i atenent a les disminucions o discapacitats del funcionari. 
 
7.2 En passar a la situació de segona activitat en un altre cos de l’administració 
pública, els funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra seguiran disposant de la targeta 
d'identitat professional on constarà segona activitat  i la placa insígnia, però no de 
l'arma reglamentària, que haurà de ser lliurada als responsables d’armament del cos de 
Mossos d’Esquadra. 
 
7.3 En passar a la situació de segona activitat per disminució de les condicions 
psíquiques, per raons de seguretat que representin un risc per al mateix funcionari o per a 
terceres persones, ateses les condicions psíquiques del funcionari, es podran retirar les 
credencials, l’arma reglamentària i si fos el cas l’arma particular, de forma 
provisional, incoant un expedient no sancionador amb els dictàmens mèdics 
corresponents, dictant el Director General de la Policia la corresponent resolució, contra 
la qual es podran interposar els corresponents recursos davant del Conseller d’Interior.        
 
Article 8 Situacions de disminució en relació a la segona activitat. 
 
8.1 Les places de segona activitat són atorgades en funció de la discapacitat o 
disminució per a poder realitzar les funcions de la professió habitual de Mossos 
d’Esquadra, distribuint-se de la manera següent: 
 
a).- Per raó d’edat, i que no serà inferior de 57 anys, podran ser destinats a tasques de 
segona activitat, la petició és  voluntària. 
 
b).- Per raó d'incapacitat física o psíquica que comporti una minusvalidesa inferior al 33 
per cent. 
 
c).- Per raó d'incapacitat física o psíquica que comporti una minusvalidesa igual o 
superior al 33 per cent, per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
 
d).- Els funcionaris que tinguin un grau de incapacitat permanent  per resolució de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
 
e).- Els funcionaris que pateixin una incapacitat transitòria i que no puguin portar a 
terme les tasques ordinàries de forma provisional. 
 
8.2 El funcionari podrà sol·licitar realitzar la segona activitat en un altre cos de 
l’administració publica, amb l'excepció de l'apartat e) de l'article anterior. 
 
8.3 En el cas de les disminucions de les capacitats psíquiques, la segona activitat es 
realitzarà en un altre cos de l’administració si el dictamen mèdic així ho aconsella. 
 

8 

mailto:advocatagqm@icab.cat


 

AIL-MED 
ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS 

D’ESQUADRA AMB DISCAPACITAT 
 

 
ADREÇA: CARRER SARDENYA NÚM. 355 PIS 1 PORTA 1, 08025 BARCELONA 

ADREÇA ELECTRÒNICA: advocatagqm@icab.cat 
MÒBIL: 649373851 

FAX I TEL.: 93 4593326 
WEB: http://ailmed.wordpress.com/    

 
REGISTRE NÚM.: 34385          NIF:G64545742 
 
8.4 Les resolucions de destinació a places de segona activitat del personal del cos de 
Mossos d’Esquadra han de ser inscrites en el Registre general de personal de la 
Generalitat, on constarà el cessament de la seva plaça i la pressa de possessió de la 
nova plaça. 
   
Article 9 Horari i jornada laboral 
 
9.1 En passar a la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, l’horari 
i la jornada de treball s’adaptarà a l’edat, a les disminucions i a les discapacitats que 
pateixi el funcionari. 
 
9.2 En els funcionaris amb situació de segona activitat en el cos de Mossos 
d’Esquadra, no els serà d’aplicació el règim horari de torns, els horaris podran ser torns 
fixos o partits, de matí o tarda, en consideració a la seva edat, disminucions o 
discapacitats. 
 
9.3 En el cas que el funcionari estigués interessat en realitzar el torn de nit o torns de 
matí o tarda, inclosos  festius i caps de setmana, serà previ dictamen mèdic on constarà 
que els esmentats horaris no perjudiquen la seva salut, en relació a la seva edat,  
disminucions o discapacitats. 
 
9.4 En els funcionaris amb situació de segona activitat en un altre cos de 
l’administració pública, s’aplicarà horari i la jornada laboral corresponent al cos on 
presti serveis, en consideració a la seva edat,  disminucions o discapacitats. 
 
9.5 En el cas que el funcionari, per informe mèdic, li fos necessari realitzar un tractament 
per millorar les seves condicions de salut, podrà sol·licitar les hores necessàries per 
poder realitzar l’esmentat tractament, sense cap pèrdua en les seves retribucions, 
aportant els justificants corresponents, on no constarà ni el motiu del tractament, ni la 
malaltia, d'acord amb el que regula la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
9.6 Els funcionaris en segona activitat podran demanar una reducció horària d’un terç de 
la jornada laboral, per un període màxim d’un any, per tal d'adaptar-se a la seva situació, 
en consideració a la seva edat,  disminució o discapacitat, sense cap pèrdua en les seves 
retribucions. 
 
9.7 Els funcionaris en segona activitat podran demanar reducció horària de la jornada 
laboral, amb la pèrdua corresponent en les seves retribucions, en proporció a les hores 
deixades de treballar. 
   
9.8 Els funcionaris en segona activitat podran demanar el canvi d’horari de la jornada 
laboral per raons de l’edat, disminucions o discapacitats. 
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9.9  Les reduccions horàries i el canvi d'horari respecte a la jornada laboral, en el cas que 
siguin sol·licitades pel funcionari a l'empara d'informes mèdics, seran concedides per 
l'administració en consideració a la seva edat, disminucions o discapacitats. 
 
Article 10 Funcions en segona activitat 
 
10.1 En la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, els funcionaris, 
en atenció a les seves aptituds, formació i escala de pertinença, han d'exercir funcions de 
serveis complementaris de caràcter policial o no, instrumentals de suport, gestió i 
assessorament a l'activitat policial, d'acord amb el que estableix l'article 61.2 i 3 de la Llei 
10/1994, d'11 de juliol.  
 
10.2 Per ordre del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i atenent els 
criteris indicats en l'apartat anterior, s'han de determinar les funcions de l'activitat 
complementària que es poden desenvolupar en els llocs de treball de les diferents 
categories susceptibles de ser proveïts per funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra en 
situació de segona activitat. 
 
10.3 En la situació de segona activitat en un altre cos de l’administració pública, que 
siguin adequats a llur nivell i llurs coneixements, en atenció a l’escala de pertinença, han 
d'exercir les funcions de la plaça assolida, en consideració a la seva edat, disminucions o 
discapacitats. 
 
10.4 Per ordre del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i d’acord amb 
Secretaria General d’Administració i Funció Pública, atenent els criteris indicats en 
l'apartat anterior, s'han de determinar les funcions que es poden desenvolupar en els 
llocs de treball de les diferents categories susceptibles de ser proveïts per funcionaris del 
cos de Mossos d’Esquadra en situació de segona activitat. 
 
10.5 En la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra o un altre cos 
de l’administració pública, els funcionaris mantindran com a mínim el grup i nivell al que 
pertanyen. 
 
10.6 En la relació de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra es determinaran 
aquells llocs concebuts pel desenvolupament de les funcions a què fa referència l'apartat  
i, conseqüentment, susceptibles de ser ocupats pels funcionaris del cos de Mossos 
d'Esquadra en la situació de segona activitat.  
 
10.7 En la relació de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra constarà la 
denominació de les places de segona activitat, que seran  les següents: 
 
a) Segona activitat per edat. 
 
b) Segona activitat no invalidant.    
 
c) Segona activitat invalidant.   
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Article 11 Adscripció i provisió 
 
11.1 Els funcionaris que passin a la situació de segona activitat en el cos de Mossos 
d’Esquadra i estiguin destinats en llocs no susceptibles de ser ocupats en aquesta 
situació administrativa especial segons la relació de llocs de treball del cos de Mossos 
d'Esquadra, han de ser adscrits provisionalment amb caràcter preferent en algun dels 
llocs vacants de la relació en què per les funcions assignades, i en atenció a l'establert 
per l'ordre a què fa referència l'article 10.2 d'aquest decret, estigui prevista la seva 
provisió per funcionaris en situació de segona activitat. Els funcionaris seran adscrits 
provisionalment en aquests llocs, fins a la resolució definitiva de l'expedient de segona 
activitat. 
 
11.2 El funcionari que passi a la situació de segona activitat en el cos de Mossos 
d’Esquadra,  serà assignat a una plaça que sigui la més propera al seu domicili, si no hi 
ha pacte en contrari amb el funcionari.  
 
11.3 El funcionari que passi a la situació de segona activitat en un altre cos de 
l’administració pública, serà assignat a una plaça que sigui la més propera al seu 
domicili, si no hi ha pacte en contrari amb el funcionari, tal com es fa amb les persones 
que accedeixen a l’administració  pel torn restringit de discapacitat. 
 
11.4 A efectes de capacitació pels llocs de segona activitat en el cos de Mossos 
d’Esquadra o en un altre cos de l’administració pública, es facilitarà la formació que 
siguin adient, per tal d’aconseguir la plena adaptació al desenvolupament del lloc de 
treball assignat, sempre que fos necessari. 
 
11.5 Es garanteix que el funcionari en segona activitat podrà participar en el concursos de 
trasllats en relació amb el grup al que pertany, sempre i quan existeixin places per 
disminuïts o discapacitats, i per raó de l’edat. 
 
11.6 Es garanteix que el funcionari en segona activitat podrà participar en els concursos 
de promoció interna, sempre que compleixi el requisits de les bases i sempre i quan 
existeixin places per disminuïts o discapacitats, i per raó de l’edat. 
     
 
CAPÍTOL III. PASSI A LA SEGONA ACTIVITAT PER RAÓ DE L’EDAT 
 
Article 12 Procediment 
 
12.1 Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra podran sol·licitar el passi a la situació 
administrativa especial de segona activitat quan hagin complert els cinquanta-set anys 
d’edat. 
 
12.2 Aquesta sol·licitud, s’haurà de formalitzar mitjançant el document administratiu que 
consta en l’annex 1, amb que es demanarà passar a la situació administrativa especial de 
segona activitat i on es manifestarà si es vol realitzar en el cos de Mossos d’Esquadra o 
en un altre cos de l’administració pública. 
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12.3 La corresponent informe del Director General de la Policia, es remetrà al conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que, mitjançant d’una resolució, acordarà 
el passi a la situació administrativa especial de segona activitat i l’assignació de la plaça, 
si la vol realitzar en el cos de Mossos d’Esquadra. 
 
12.4 La corresponent informe  del Director General de la Policia, es remetrà al conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que, mitjançant d’una resolució, acordarà 
el passi a la situació administrativa especial de segona activitat i l’assignació de la plaça, 
determinada per  la Secretaria General d’Administració i Funció Pública, si la vol realitzar 
en un altre cos de l’administració pública. 
 
   
CAPÍTOL IV. PASSI A LA SEGONA ACTIVITAT PER DISMINUCIÓ DE LES 
CONDICIONS FÍSIQUES I PSÍQUIQUES. 
   
Article 13 Seguretat Social  
 
13.1 Els Mossos d’Esquadra estan sotmesos al Règim General de la Seguretat Social, 
d'acord amb el que estableix l'article 41 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.  
 
13.1 Els Mossos d’Esquadra, en tot allò que fa referència a la salut, els serà d’aplicació el 
Text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny. 
 
Article 14 Adaptació del lloc de treball  
 
14.1 Les  retribucions en el cas d'incapacitat temporal seran assumides per part de la 
Generalitat de Catalunya com a pagament directe, fins el temps màxim que permet la Llei 
General de la Seguretat Social, garantint el 100 per cent de les retribucions.   
 
14.2 L’administració, per tal de poder controlar les incapacitat temporals, utilitzarà els 
sistemes previstos en la Llei General de la Seguretat Social           
 
14.3 S’entén per incapacitat temporal del funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra, la 
que és causa d'una malaltia comú o professional i accident, sigui o no de treball, mentre 
el funcionari rebi assistència sanitària de la Seguretat Social o de la Mútua i estigui 
impedit per a la feina amb una duració màxima de 12 mesos, prorrogables per altres 6 
mesos, quan es presumeixi que durant aquest període el funcionari pot ser donat d’alta 
mèdica per curació. 
 
14.4 En el cas que el funcionari del cos de Mossos d’Esquadra, un  cop d’alta per curació, 
patís alguna seqüela amb una disminució de les seves condicions físiques o psíquiques, 
que no fos invalidant, en els  graus de incapacitat permanent parcial, total, absoluta o 
gran invalidesa, ni tingues una pèrdua de l’autonomia personal igual o superior al 33 per 
cent, el lloc de treball habitual es podrà adaptar a les seves seqüeles de forma 
provisional fins a la desaparició de les esmentades seqüeles. 
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14.5 En relació a l’apartat anterior l’adaptació del lloc de treball serà  sense canvi del lloc 
de treball habitual, si no fos possible es farà dintre del mateix servei, sempre que no 
existeixi un altre acord amb el funcionari. 
 
14.6 El període de l’adaptació serà d’un any, prorrogable per un any més, amb l’obligació 
d’aportar el corresponents informes mèdics que manifestin la necessitat de continuar en 
el lloc adaptat. Aquest informes seran facilitats al Servei d’Avaluació Mèdica de la 
Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. 
 
14.7 Quan el funcionari es recuperi de les seves seqüeles, automàticament tornarà a la 
seva plaça o aquesta deixarà d'estar adaptada. 
 
14.8 Si el període de l’adaptació fos de més de dos anys o si les seqüeles fossin 
permanents però no invalidants, i la pèrdua de l’autonomia personal fos inferior al 33 per 
cent, es passaria a la incoació de l'expedient de segona activitat. 
 
14.9 Els funcionaris amb la plaça adaptada desenvoluparan la situació prèvia a 
l'expedient de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.             
 
14.10 El funcionari, amb o sense incapacitat temporal, podrà sol·licitar per causa de tenir  
disminuïdes les condicions físiques o psíquiques de manera que l'impedeixin el 
desenvolupament normal del servei policial, amb el document adjuntat a l’annex 2, el 
reconeixement mèdic que serà efectuat pel Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció 
General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. 
  
14.11 El Servei d’Avaluació Mèdica ha de proposar amb un informe bé l’adaptació de lloc 
de treball per tal d’adequar-lo a les condicions físiques o psíquiques de la persona 
avaluada, bé la conveniència d’iniciar un expedient de passi a la situació administrativa 
especial de segona activitat per raó de la disminució de les condicions físiques o 
psíquiques. 
  
14.12 En l’esmentat informe no es faran constar dades mèdiques, ni les condicions 
físiques o psíquiques de la persona avaluada.  
 
Article 15 Procediment de Segona activitat. 
 
15.1 El procediment de segona activitat s’aplicarà en els casos en que el funcionari tingui  
disminució de les seves condicions físiques o psíquiques permanents, que no comporti 
una invalidesa, en els  graus de incapacitat permanent parcial, total, absoluta o gran 
invalidesa,  i no  tingui una pèrdua de l’autonomia personal igual o superior al 33 per cent. 
  
15.2 El procediment de segona activitat s’aplicarà en el casos que el funcionari tingui  
disminució de les seves condicions físiques o psíquiques permanents, que comporti una 
invalidesa, en els  graus de incapacitat permanent parcial, total, absoluta o gran 
invalidesa,  o  tingui una pèrdua de l’autonomia personal igual o superior al 33 per cent. 
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Article 16 Disminució de condicions físiques o psíquiques no invalidants 
 
16.1 El procediment es podrà iniciar a sol·licitud de l'interessat, amb el document de 
l’annex 3, que es presentarà  al Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de 
Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, comunicant que es vol passar a 
segona activitat. 
 
16.2 El funcionari adjuntarà en la sol·licitud els informes i dictàmens mèdics, així com el 
tant per cent  de pèrdua de l’autonomia personal expedit per l’ICASS. 
 
16.3 En el seu informe, el Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de 
Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, no farà constar dades mèdiques, 
ni disminució de les seves condicions físiques o psíquiques de la persona avaluada. 
 
16.4 El Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la 
Direcció General de la Policia, emetrà l'informe al Director General de la Policia, del qual 
es facilitarà còpia a l'interessat. Un cop revisats els documents aportats s'ha d'iniciar 
l’expedient de segona activitat,  
 
16.5 El Director General de la Policia dictarà la corresponent resolució, d’inici del 
expedient de segona activitat, que serà notificada a l'interessat. 
 
16.6 La resolució d’iniciació del procediment ha de contenir, si escau, les mesures 
cautelars que es considerin adients, en ordre a la retirada de l’arma reglamentària, canvi 
provisional de lloc de treball o les que es considerin adients en l’àmbit de les condicions 
de prestació del servei per tal de preservar la salut i la integritat física del funcionari en 
qüestió o de terceres persones, tal com es regula en aquest decret. 
 
16.7 En compliment de l'article 63.1 de la Llei 10/94, d'11 de juliol, l’interessat ha de 
notificar a la Direcció General de la Policia, en un termini de deu dies hàbils a comptar 
des de la notificació de la resolució d’iniciació de l’expedient, la designa com a membre 
del Tribunal mèdic d'un metge titular, identificant-lo amb el nom, el cognom i el número de 
col·legiat, així com les dades necessàries per a la seva localització i convocatòria. 
 
16.8 L’interessat ha de fer constar, en el document de l'apartat anterior, si vol realitzar la 
segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra o en un altre cos de l’administració 
pública, d'acord amb el que estableix l'article 61.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.  
 
16.9 El procediment també es podrà iniciar d’ofici per resolució del Director General de la 
Policia, que serà notificada al interessat, quan es presumeixi que el funcionari té una 
disminució de les seves condicions físiques o psíquiques permanents. 
 
16.10 En la resolució del Director General de la Policia es farà constar la data i l'hora en 
la que s'haurà de personar el funcionari en el Servei d’Avaluació Mèdica de la 
Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, per tal de 
passar una revisió mèdica. 
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16.11 El Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la 
Direcció General de la Policia, procedirà d'igual forma que en el regulat en aquest article. 
 
16.12 Tant si és a instància de l’interessat com d’ofici, l’informe del Servei d’Avaluació 
Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la 
Policia, pot manifestar que no hi ha causa de passi a segona activitat, dictant-se en 
conseqüència el corresponent arxiu per part del Director General de la Policia. 
 
Article 17 Tribunal mèdic 
 
17.1 Si l’expedient de segona activitat continua el seu procediment, el Director General de 
la Policia ha de nomenar el Tribunal mèdic al qual li correspon dictaminar sobre la 
disminució de les condicions físiques o psíquiques del funcionari.   
 
17.2 El Tribunal mèdic ha d'estar composat d'acord amb el que estableix l'article 61.2 de 
la Llei 10/1994, d'11 de juliol, per: 
 
a) Un metge designat pel Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació. 
 
b) Un metge designat per l’interessat.  
     
c) I un metge escollit per sorteig entre els facultatius del Servei Català de la Salut que 
tingui els coneixements idonis. 
 
17.3 Les assistències dels membres a les sessions del Tribunal mèdic meritaran les 
indemnitzacions que siguin procedents de conformitat amb la normativa vigent sobre 
indemnitzacions en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
17.4 La validesa de la constitució de les sessions requereix la presència dels tres 
membres del Tribunal mèdic, garantint en qualsevol cas la representació de les parts. 
 
17.5 En tot allò no regulat per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, i per aquest decret, el 
Tribunal mèdic es regularà pel que estableixen, quant al funcionament dels òrgans 
col·legiats, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999.  
 
17.6 Els dictàmens mèdics i els informes que emeti el Tribunal mèdic, així com també els 
seus acords, s'han d'adoptar per majoria sense perjudici que el metge que discrepi del 
parer majoritari elabori un informe particular, que haurà d'acompanyar al dictamen que 
elevi el Tribunal mèdic al conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, per tal 
que adopti la resolució pertinent, de conformitat amb l'article 63.2 de la Llei 10/1994, d'11 
de juliol.  
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Article 18 Tramitació del procediment 
 
18.1 En el termini de quinze dies hàbils des del seu nomenament, el Tribunal mèdic ha de 
citar el funcionari a fi i efecte de dur a terme el reconeixement mèdic, que s'haurà de 
practicar dins del termini de quinze dies hàbils, comptador des de la citació. 
 
18.2 El reconeixement mèdic ha de comprendre totes les proves i exploracions mèdiques 
que el Tribunal mèdic consideri pertinents per a avaluar l'estat físic o psíquic del 
funcionari i les han d'efectuar tots els membres, llevat que decideixin, per unanimitat, que 
el practiqui algun o alguns d'ells o un altre especialista. 
 
18.3 En el cas que el funcionari es trobi impossibilitat per a poder comparèixer a les 
dependències on el Tribunal ha de realitzar el reconeixement, aquest es podrà efectuar, 
sempre que es justifiqui la impossibilitat mitjançant certificat mèdic oficial del metge que 
l'atengui, en el domicili de l'interessat o en el centre sanitari on estigui ingressat. 
 
18.4 Si el funcionari no compareix a la citació del Tribunal mèdic i no al·lega cap causa 
que justifiqui aquesta incompareixença, ha de tornar a ser convocat en un termini de set 
dies hàbils, comptador des de la data prevista per al primer reconeixement mèdic no 
efectuat. 
 
18.5 Si tampoc no compareix en aquesta segona ocasió, i sense perjudici de la 
responsabilitat disciplinària que pogués ser-li exigida, el Tribunal, examinats els informes 
mèdics de què disposi, ha d'emetre el dictamen. 
 
18.6 En aquest supòsit, si el procediment s'ha iniciat a instància del funcionari i el 
dictamen fos contrari a les seves pretensions, es resoldrà l'arxiu de l'expedient sense cap 
altre tràmit, llevat que el Tribunal dictamini l'existència de les condicions físiques o 
psíquiques amb entitat suficient per a proposar el passi a la segona activitat. 
 
18.7 En el cas que el Tribunal apreciés que pot ser constitutiu d’una incapacitat 
permanent ho comunicarà a la Inspecció de treball i a l'Entitat Gestora, a efectes de 
comunicació, amb la finalitat que l’òrgan competent resolgui el que consideri oportú, 
indicant solament que consideren que el funcionari pot estar afectat d’una incapacitat 
permanent. 
 
18.8 La documentació i resultats de les proves mèdiques no seran facilitades a cap 
organisme, ni a l'administració, sent matèria de caràcter reservat, i solament es podran  
utilitzar per aquest Tribunal, amb l'excepció del Director General de la Policia , Secretari 
General i Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.  
 
18.9 El Tribunal mèdic tindrà la col·laboració de la Direcció General en totes aquelles 
tasques de citació i notificació al funcionari. 
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18.10 Tota la documentació, escrits o al·legacions que hagi d'aportar el funcionari avaluat 
dirigides al Tribunal mèdic seran entregades amb un escrit dirigit a l'esmentat Tribunal 
adjuntant un sobre tancat amb la documentació mèdica, donat el caràcter reservat de la 
matèria. 
 
Article 19 Dictamen del Tribunal mèdic 
 
19.1 Als efectes d'apreciar la disminució de les condicions físiques o psíquiques, el 
Tribunal mèdic ha de tenir en compte les circumstàncies següents: 
 
a) Que les disminucions ocasionin limitacions funcionals a la persona afectada que 
dificultin de forma objectiva i fefaent la seva capacitat per realitzat les funcions de la seva 
professió habitual, és a dir, per a la intervenció en les actuacions professionals de 
prevenció o restabliment de l'ordre o la seguretat, de persecució i detenció de 
delinqüents, amb risc per a la vida i integritat física del propi funcionari, d'altres 
funcionaris amb què intervingui, o de persones terceres. 
 
b) Que les disminucions físiques o psíquiques es considerin de caràcter previsiblement 
permanents, sense que puguin motivar, però, la incapacitat permanent parcial, total, 
absoluta, o la gran invalidesa. 
 
19.2 El Tribunal mèdic disposa d’un termini de deu dies hàbils per emetre el dictamen 
corresponent.     
 
Article 20 Acabament del procediment 
 
20.1 Emès el dictamen, el Tribunal, en un termini de cinc dies naturals des de la data del 
mateix, ha de donar a conèixer les actuacions a l'interessat perquè aquest, en un termini 
de quinze dies naturals des de que se li notifiqui el dictamen, pugui al·legar tot allò que 
consideri convenient per als seus interessos. 
 
20.2 A la vista del dictamen i de les al·legacions que hagi fet el funcionari, el Tribunal 
mèdic ha de dictar en el termini de cinc dies naturals des de la data de presentació de les 
al·legacions o de la finalització del termini del punt anterior en cas que no les presenti, la 
proposta de resolució, que ha de ser tramesa al Director General de la Policia, juntament 
amb la totalitat de l'expedient administratiu, amb la consideració que es tracta de matèries 
reservades.  
 
La proposta s'haurà de manifestar en algun dels termes següents: 
 
a) Quan la patologia soferta pel funcionari l'incapaciti de manera permanent per al 
compliment de les seves funcions de la professió habitual es procedirà d’acord amb 
l’article 18.7 d’aquest decret. 
 
b) Quan es prevegi que, una vegada donada l'alta mèdica al funcionari, la patologia que 
va provocar el passi a la situació d'incapacitat temporal li deixarà seqüeles en un grau 
que no l'incapaciti de manera permanent per al compliment de les seves funcions, s'haurà  
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de proposar el passi a la situació de segona activitat i determinar quina o quines funcions 
de segona activitat podrà dur a terme el funcionari. 
 
c)La proposta de resolució ha d’incloure els terminis per efectuar les revisions de la 
situació de segona activitat, d’ofici o a petició del interessat . 
 
20.3 El Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a la vista de les 
actuacions practicades, ha de dictar en el termini de quinze dies hàbils la resolució 
escaient, que posarà fi a la via administrativa.  
 
20.4 Es retornaran tots els documents mèdics a la persona interessada, sempre i quan no 
s'interposin els corresponents recursos via administrativa o judicial. 
 
20.5 En el termini de sis mesos l'administració ha de dictar i notificar la resolució expressa 
de l'expedient de segona activitat. 
 
Article 21 Disminució de condicions físiques o psíquiques invalidants 
 
21.1 El personal del cos de Mossos d'Esquadra pertanyent a les escales bàsica, 
intermèdia, executiva i superior que tingui una disminució de les seves aptituds físiques o 
psíquiques que sigui invalidant per a poder desenvolupar la seva professió habitual, pot 
passar a la situació administrativa de segona activitat, protegint d'aquesta manera les 
incapacitats sobrevingudes.  
 
21.2 Es d’aplicació aquest decret a tots aquells funcionaris que tinguin reconeguda una 
incapacitat permanent en el grau de parcial, total, absoluta i gran invalidesa, per part de 
l'organisme competent.   
 
21.3 Es d’aplicació aquest decret a tots aquells funcionaris que tinguin reconeguda una 
pèrdua de la seva autonomia personal igual o superior al 33 per cent, per part de 
l'organisme competent.  
 
21.4 Les places assignades als funcionaris amb incapacitats permanents parcials 
s'adaptaran a les lesions que han produït la resolució d'aquesta incapacitat. 
 
21.5 La  segona activitat es podrà portar a terme en el propi cos del Mossos d’Esquadra o 
en un altre cos de l’administració, de conformitat amb l'article 61.2 de la Llei 10/1994, d'11 
de juliol.  
 
Article 22 Tramitació del procediment en cas d'invalidesa 
 
22.1 Quan a l’administració li sigui notificada la resolució de la incapacitat permanent del 
funcionari per part de l'organisme competent, el Director General de la Policia incoarà el 
corresponent expedient de segona activitat. 
 
22.2 En l’esmentada resolució d’incoació es farà constar el dia i l’hora en que el funcionari 
s'haurà  de  personar  en  el  Servei  d’Avaluació  Mèdica  de  la  Subdirecció  General  de  
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Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, per tal de constatar que el 
funcionari pot desenvolupar funcions de segona activitat. 
 
22.3  En el cas que el funcionari només tingui reconeguda, per part de l'òrgan competent, 
la pèrdua de la seva autonomia personal en el grau igual o superior al 33 per cent, ho 
comunicarà a la Direcció General de la Policia per tal de poder incoar l’expedient de 
segona activitat, seguint el procediment establert en l’article 22.2 i següents.  
 
22.4 Un cop notificat el funcionari de la incoació de l’expedient, aquest haurà de 
manifestar si vol realitzar la segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra o en un altre 
cos de l’administració  pública. 
 
22.5 En el cas d'incapacitat permanent i de la pèrdua d'autonomia personal, el passi pel 
Tribunal mèdic regulat en l’article 63 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, es convalida pels 
tribunals mèdics que el funcionari ja ha passat dels organismes que han dictat les 
corresponents resolucions. 
 
22.6 El Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la 
Direcció General de la Policia, a la vista de les dades del expedient, farà un informe que 
serà notificat a la persona interessada i al Director General de la Policia. 
 
22.7 En cas de dubtes i per tal de garantir que el funcionari amb la discapacitat que pateix 
pot realitzar les noves funcions, és sol·licitarà un informe al Tribunal mèdic depenent de 
l'ICASS, al igual que es fa amb les persones amb discapacitat que volen accedir a la 
funció pública. 
 
22.8 En relació a les incapacitats permanents en el grau de total, absoluta i gran 
invalidesa, si el funcionari renunciés a ocupar plaça de segona activitat, es concedirà 
l'excedència per assumptes particulars, ja que les esmentades incapacitats permanents 
són revisables fins a la jubilació per l’edat.              
 
Article 23 Acabament del procediment en cas d'invalidesa 
 
23.1 Un cop emesos tots el informes es donarà compte al Director General de la Policia, 
dictant la corresponent resolució de finalització de la incoació de l’expedient. 
 
23.2 Un cop notificada la resolució del punt anterior el conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, a la vista de les actuacions practicades, ha de dictar la 
resolució escaient, que posarà fi a la via administrativa, indicant la nova destinació de 
funcionari i el termini de presa de possessió. 
 
23.3 Els terminis per incoar l’expedient de segona activitat fins la resolució que posa fi a 
la via administrativa tindran la màxima brevetat possible, tenint en compte que es poden 
donar per reproduïts els documents aportats i no haver de passar exàmens ni proves 
mèdiques que ja hagin estat realitzades.  
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23.4 En relació a la documentació de caràcter mèdic s’aplicarà el que ja esta regulat en 
aquest decret.       
 
23.5 L'administració facilitarà al funcionari un certificat en el que consti la denominació de 
la plaça adaptada a la seva discapacitat i les funcions que es realitzaran, que mai podran 
ser les de la professió habitual. Per tal que es puguin facilitar a l'entitat gestora pel propi 
funcionari, tal com obliga la normativa vigent.       
 
Article 24 Revisió de les aptituds físiques o psíquiques 
 
24.1 Els funcionaris que es trobin en situació de segona activitat per disminució de les 
condicions físiques o psíquiques no invalidant poden ser sotmesos a revisions 
periòdiques fins arribada l’edat de la jubilació forçosa, si es considera que han variat les 
circumstàncies que van motivar el passi a aquella situació administrativa. 
 
24.2 El procediment de revisió es pot iniciar d'ofici o a instància de l'interessat, dins del 
termini establert pel Tribunal mèdic en el seu dictamen, s'ha de tramitar pel procediment 
anteriorment establert per a la declaració de la situació de segona activitat i ha de 
concloure amb una resolució que determini el passi a la situació de servei actiu, la 
continuïtat en la situació de segona activitat o la comunicació segons regula l’article 18.7 
d’aquest decret. 
 
24.3 Si s'acordés el reingrés al servei actiu del funcionari, aquest s'ha de produir en el 
decurs del mes següent mitjançant l'adscripció provisional en un lloc de la seva categoria 
que estigui vacant, en el mateix servei en el que estava destinat o en el mes proper al seu 
domicili, sempre i quan no hi hagi pacte amb el funcionari.   
 
24.4 Així mateix, ha de participar obligatòriament a  convocatòria en què s'ofereixi el seu 
lloc de treball per a ocupar-lo amb caràcter definitiu, d'acord amb el que disposa el  
Decret 401/2006, de 24 d’octubre, tenint en compte en les bases del concurs aquest fet, 
sense que el fet de participar en la convocatòria li suposi perjudici. 
 
24.5 En el cas dels funcionaris que es trobin en situació de segona activitat per 
disminució de les condicions físiques o psíquiques  invalidant, les   revisions  del grau de 
les incapacitats permanents i la revisió del tant per cent de la pèrdua de l’autonomia 
personal, es regiran per les normes que regulen aquest procediments. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.- El present decret es d’aplicació als funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra 
després de l'entrada en vigor de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.  
 
Segona.- Al pertànyer el cos de Mossos al règim general de la seguretat social serà 
d'aplicació tota la normativa d'aquest règim en tot allò que fos d'aplicació als funcionaris.  
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra que en el moment de la 
publicació d’aquest Decret hagin estat declarats per l’organisme competent en la situació 
d’ incapacitat permanent, seran citats i s’utilitzaran tots el mitjans per ser localitzats amb 
la finalitat de que manifestin si volen l’aplicació de la segona activitat, en cas de renuncia 
s’estarà el que consta regulat en aquest decret. 
 
Segona.- Als membres del Cos de Mossos d’Esquadra que en el moment de la publicació 
d’aquest Decret hagin estat declarats per l’organisme competent en la situació 
d’incapacitat permanent i hagin sol·licitat places de segona activitat, automàticament se'ls 
iniciarà la incoació del expedient de segona activitat en els termes regulats en aquest 
decret.            
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Segona.- Habilitació per al desplegament del decret 
 
Es faculta el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per a dictar les 
disposicions necessàries per al compliment del present decret. 
 
Tercera.-  Entrada en vigor 
 
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.   
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	Decret  Segona Activitat del cos de Mossos d’Esquadra
	Preàmbul
	 El cos de mossos d’esquadra és un cos especial dintre de l’Administració i, com a tal, gaudeix d’un estatut especial que no permet, a causa de les seves característiques, la reserva de places per persones amb discapacitat. Les esmentades places seran instaurades a traves d'aquest decret com a reserva posterior.
	 Amb el pas del temps en el cos de mossos d’esquadra hi ha funcionaris que requereixen un tracte especial com a conseqüència del seu deteriorament, per l’edat, per accident laboral o malaltia comuna, que pot comportar que no puguin realitzar les funcions ordinàries, a les que estan sotmesos tots els funcionaris del cos. 
	 Per imperatiu de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra, s'ha de desenvolupar la segona activitat i fer constar les esmentades places en la corresponent  relació de llocs de treball.
	 La finalitat d’aquest Reglament és, en primer lloc, saber amb quins efectius reals compte el cos per tal de portar a terme les funcions ordinàries i que afecta a la seguretat ciutadana de la que és garant la Generalitat de Catalunya i, en segon lloc, optimitzar els recursos de l’Administració, destinant a funcionaris amb discapacitat a aquelles tasques adaptades a les seves característiques, com una reserva de llocs de treball posterior.
	 És de justícia Social desenvolupar la segona activitat, ja que en un cos de policia és molt més fàcil que es donin aquestes circumstàncies i que moltes d’elles es diferencien dels cossos generals de l’Administració.
	 Tal com regula la Llei 10/1994, d'11 de juliol, s'ha de tenir en compte l’article 22.7 sobre els accidents laborals dels aspirants a Mossos d’Esquadra, l’article 31.3 sobre les relacions de llocs de treball i el Capítol II, sobre la segona activitat, articles del 61 al 64, i concretament l’article 61.3 en el que es diu que s’han de determinar per reglament les circumstàncies i les condicions de la prestació dels serveis complementaris i el grau de les incapacitats mèdiques que poden determinar el pas a aquesta situació.
	 Per tal de poder desenvolupar correctament la segona activitat s'ha de tenir present que els funcionaris del cos de mossos d’esquadra estan integrats en el Regim General de la Seguretat Social.
	 Aquest Decret ha de ser respectuós amb la Constitució i amb les  normes Estatals així com amb les normes Internacionals i de la Unió Europea, per tal d’impedir la discriminació per l’edat i per disminucions que siguin un impediment per poder realitzar les funcions habituals, integrant a tot aquest personal en places adaptades a la seva situació. Funcions habituals aquestes d’una professió policial que requereix un plus afegit d'estat físic i psicològic a causa del seu alt nivell d'exigència. 
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	 En relació a la Constitució s'ha de tenir present l’article 14, que diu que tots som iguals davant de la Llei, sense que pugui existir discriminació per raó de circumstàncies personal o socials. En el cas que ens ocupa seria d’aplicació a tots el seus membres en igualtat de condicions tota la regulació de segona activitat sense discriminar per raó de l’edat i de disminucions. 
	 Correspon als poders públics garantir la igualtat dels individus, impedint els obstacles i facilitant la integració del ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, tal com diu l’article 9 de la Constitució.
	 Per tal motiu els poders públics estan obligats a garantir segons l’article 10 de la Constitució la dignitat de la persona, interpretant les normes relatives al drets fonamentals de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans, tractats i acords internacionals ratificats per l’Estat.
	 Aquests aspectes fonamentats a la Constitució comporten promoure la integració de persones amb discapacitats o minusvalideses, article 49, el seu dret al treball, article 35, i accedir amb condicions d’igualtat a ocupar càrrecs públics d’acord amb las Lleis, article 22. Aspectes que són d’aplicació a la Llei 10/94 en relació a la regulació de la segona activitat.
	 S'ha de tenir present en el cas dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que, a causa de la seva especial característica, és d’aplicació la discriminació positiva, ja que si no fos així molts d’ells patirien una nul·la integració en el món del treball, pel fet de no poder realitzar les funcions habituals de la seva professió. En relació a la discriminació positiva, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha interpretat de manera constant la noció de discriminació en la seva jurisprudència, destacant clarament que no totes les distincions o diferencies de tracte equivalen a una discriminació, una distinció es discriminatòria si li manca una justificació adjectiva i raonable, si no persegueix un objectiu legítim.
	 El creixement en nombre d’efectius i el repte professional pel desplegament del cos de Mossos d’Esquadra per tot el territori de Catalunya, comporta un augment de funcionaris amb una disminució, essent molt important que puguin mantenir un lloc de  treball, impedint tota discriminació per raó de discapacitat, tal com queda reflectit en la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000 de la Unió Europea, relativa a l'establiment d’un marc general per la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, essent d’aplicació les normes tant de la Unió Europea com les de l'Estat en relació a aquestes persones.
	 En relació a la integració laboral és important la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, firmat en la seu de l'ONU el 30 de març de 2007 pel Govern Espanyol i la ratificació del conveni el dia 3 de desembre de 2007, essent d’aplicació els seus principis generals de l'article 3 i l’article 5 en relació a la igualtat i la no discriminació de persones amb discapacitat, s’aplica la discriminació positiva, afectant aquests principis a l’article 27 que regula el treball de les persones amb discapacitat.
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	 És importat fer referència al Conveni de l'OIT de 20 de juny de 1983, núm. 159, Readaptació professional i treball de persones invalides, en vigor des del 2 d’agost de 1991, que indica en el seu article 4 que les disposicions d’aquest Conveni són aplicables a totes les categories de persones invàlides, considerant que aquesta definició afecta a qualsevol categoria regulada en les normes internes d’un Estat.
	 Un altre apartat important per a poder regular la segona activitat és saber com es defineix la discapacitat, per tal d’incorporar-la en aquest Decret. La  Llei  51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació y accessibilitat universal de las persones amb discapacitat, ens  defineix  aquest  concepte ben  diferenciat  dient, segons
	l’article 1, que tindrà la consideració de persona amb discapacitat aquella a qui se li hagi reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, així com també ho és aquell que tingui reconeguda una incapacitat permanent en els graus de total, absoluta i gran invalidesa.
	 En relació a la incapacitat permanent parcial, si té un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, també entra dintre de la definició de discapacitat. 
	 En concret es regula el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en el que es permet poder treballar a qualsevol incapacitat permanent.       
	 La resta de funcionaris del cos poden patir disminucions produïdes per l’edat o per accidents o malalties no invalidants, però que poden comportar que no puguin fer les funcions ordinàries de la seva professió habitual, la qual cosa comporta una adaptació de les places prèvia a la segona activitat o passar a llocs de segona activitat.
	 En aplicació de les normes d’integració, aquest Decret té com ha finalitat que tot funcionari que pugui desenvolupar unes tasques o funcions adaptades a la seva disminució, sense perjudici de la salut, pugui treballar, pugui estar integrat, se senti útil i, sobretot, dignificar a la persona, protegint les disminucions, les discapacitats i les minusvalideses sobrevingudes. Es tracta d'evitar que a l'Administració puguin accedir persones amb discapacitat i que el que l'adquireixi essent ja funcionari, és a dir les sobrevingudes, corri el perill de perdre la feina. No seria massa ètic, per exemple, que una persona paraplègica accedeixi a la funció pública i un funcionari del cos que la tingués sobrevinguda es quedés sense feina, tenint a la Llei un instrument integrador tan important com la situació especial administrativa de la segona activitat.  
	 Per tots els elements exposats i per imperatiu de la Llei, hi ha una necessitat social i legal que fa que es desenvolupi la segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, per tal de poder organitzar i gestionar tots el efectius del cos i, al mateix temps, aplicar el que és de Justícia Social.
	 Per tant, de conformitat amb el que estableix l’article 3.e) del Decret 157/1996, de 14 de maig,  de determinació  dels  òrgans  que  exerceixen  les  atribucions i les facultats 
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	atorgades al Departament de Governació ara d’Interior per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra; d’acord amb l’article 3.6 del Decret 296/ 2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; en ús de les competències que atribueix la disposició final de la Llei esmentada; vist l’informe favorable del Consell de la Policia- Mossos d’Esquadra; d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a proposta del conseller d’Interior, i amb la deliberació prèvia del Govern,
	DECRETO:
	CAPÍTOL I. OBJECTE,  CONCEPTES I ÀMBIT D’APLICACIÓ
	Article 1 Objecte
	Aquest decret té com a objecte la regulació del passi dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra a la situació administrativa especial de segona activitat per raó de l’edat, o per disminució de les condicions físiques o psíquiques, en compliment de la previsió formulada per l'article 61.3 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra.
	Article 2 Conceptes
	2.1 Es considera com a professió habitual dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana, amb tot allò que comporta i d’acord amb les exigències necessàries de caire físic i psíquic, que no impedeixin portar a terme les seves funcions amb garanties.
	 2.2  La segona activitat són llocs de treball destinats als membres en actiu del cos de Mossos d’Esquadra que no poden, per diverses raons complir amb les funcions ordinàries regulades en el Capítol II, Secció II article 12 de la Llei 10/1994 de 11 de juliol, dels Mossos d’Esquadra i a les assignades a la resta de personal.
	2.3  Les destinacions de segona activitat són una reserva per raó discapacitat, disminució o per raó d’edat, evitant la discriminació directa e indirecta d’aquests funcionaris, tal com estableix la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l'establiment d’un marc general per la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació.
	2.4 Aquestes destinacions són una situació administrativa especial, que té per objecte garantir l’eficàcia en el serveis i alhora garantir un lloc de treball a aquells funcionaris que pateixin una discapacitat, disminució o per raó d’edat
	2.5 En cap cas un funcionari del cos de Mossos d’Esquadra perdrà la seva condició pel fet de patir una discapacitat, una disminució o per raó d’edat, sempre que pugui desenvolupar una altre tasca.
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	2.6 Les places de segona activitat estan dotades del pressupost corresponent i han d’ésser amb destinació.
	2.7 La segona activitat es podrà realitzar dins del propi cos de Mossos d’Esquadra en serveis complementaris de caràcter policial o no  o  en un altre cos de l’administració pública en llocs adequats al seu nivell i coneixements i adaptats a les seves discapacitats, disminucions i edat.
	2.8 El serveis complementaris de caràcter policial, son desenvolupats pels funcionaris que tinguin 57 anys, per les disminucions físiques i psíquiques no invalidants i per les incapacitat permanent parcial.
	2.8 El serveis complementaris de caràcter no policial, son desenvolupats pels funcionaris que tinguin una incapacitat permanent total, absoluta i  gran invalides.
	Article 3 Àmbit d’aplicació
	3.1 Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior, quan arribin a l’edat de cinquanta-set anys, poden passar a la situació administrativa especial de segona activitat, sempre que ho sol·licitin d’acord amb el que es regula en aquest decret. 
	3.2 Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior, que pateixin disminucions de les condicions físiques o psíquiques, que impedeixin realitzar les funcions de la seva professió habitual, poden passar a la situació administrativa especial de segona activitat, d’acord amb el que es regula en aquest decret. 
	3.3 Els funcionaris del cos de mossos d’esquadra de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior, que pateixin disminucions de les condicions físiques o psíquiques, per resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en tots el seus graus i que impedeixin realitzar les funcions de la seva professió habitual, poden passar a la situació administrativa especial de segona activitat, d’acord amb el que es regula en aquest decret. 
	3.4 Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior, que pateixin disminucions de les condicions físiques o psíquiques, per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, amb una pèrdua de la seva autonomia igual o superior al 33 per cent  i que impedeix realitzar les funcions de la seva professió habitual, poden passar a la situació administrativa especial de segona activitat, d’acord amb el que es regula en aquest decret.
	 3.5 Els funcionaris en pràctiques del cos de Mossos d’Esquadra, que per accident laboral pateixin disminucions de les condicions físiques o psíquiques, que comporti la seva exclusió per causes mèdiques i que impedeixin realitzar les funcions de la seva professió habitual,  poden passar a la  situació administrativa especial de segona activitat, 
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	d’acord amb el que es regula en aquest decret, en compliment de la previsió formulada per l'article 22.7 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra.
	3.6 De conformitat amb el que disposa l'article 61.4 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, els funcionaris que ocupin llocs de treball de facultatius i tècnics en el cos de Mossos d'Esquadra no poden passar a prestar serveis de segona activitat.
	CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS
	Article 4 Situació de segona activitat
	4.1 En la situació administrativa especial de segona activitat s’hi roman fins a la jubilació, o fins el passi a una altra situació administrativa, llevat que hagi desaparegut la disminució de les aptituds físiques o psíquiques que va motivar el passi a aquella situació, d'acord amb el que preveu aquest decret.
	4.2 Els funcionaris que es troben en segona activitat conserven la categoria que posseïen en el moment en què van passar a aquesta situació.
	4.3 Els funcionaris que passin a la segona activitat en el propi cos de Mossos d’Esquadra han de cessar en el lloc de treball que ocupaven, sent destinats a les places de segona activitat, d'acord amb el que consti a la relació de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra, en compliment de la previsió formulada per l'article 31.3 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra.  El cessament d’aquest lloc de treball té efectes l’endemà de la notificació de la resolució que declara la situació administrativa especial de segona activitat.
	4.4 Els funcionaris que passin a la segona activitat en un altre cos de l’administració pública adequats al seu nivell i coneixements han de cessar en el lloc de treball que ocupaven, sent destinats a les places adequades, assignades per la Secretaria General d’Administració i Funció Pública. El cessament d’aquest lloc de treball té efectes l’endemà de la notificació de la resolució que declara la situació administrativa especial de segona activitat, on constarà la plaça assignada.
	4.5 Si la segona activitat es realitza en el propi cos, han de constar les places en la relació de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra, si es realitza en un altre cos de l’administració ha d'ésser una plaça adaptada a la seva discapacitat, tal com es fa amb les persones que accedeixen a l’administració  pel torn restringit de discapacitat.
	4.6 Quant el funcionari passi a la situació administrativa especial de segona activitat, se li  donarà de baixa del número de cotització de la Seguretat Social que tenia assignat i, al mateix temps, se li donarà d’alta en el nou número de cotització de la Seguretat Social on constarà la situació de segona activitat, el Departament i la denominació de la nova destinació, solament s’aplicarà en el cas de una incapacitat permanent i si es realitza en un altre cos de l’administració      
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	Article 5 Retribucions, triennis i drets passius
	5.1 El personal en situació administrativa especial de segona activitat ha de percebre les retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el cos de Mossos d'Esquadra i les de caràcter personal que tenia reconegudes, a més de les complementàries del lloc que es passi a ocupar, d'acord amb el que estableix l'article 62.1 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol. 
	5.2 En el supòsit que en el moment de passar a la segona activitat les retribucions totals siguin inferiors a les que cobrava en la situació de servei actiu en el darrer lloc ocupat, el funcionari ha de percebre un complement personal i transitori que iguali les retribucions amb les que percebia anteriorment. Aquest complement s'ha de regir pel que estableix la disposició transitòria segona del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.
	5.3 El període de temps que es roman en la 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 passi a la situació esmentada, d'acord amb l'article 62.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol. 
	5.4 El personal en situació administrativa especial de segona activitat en un altre cos de l’administració pública adequats al seu nivell i coneixements, ha de percebre les retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el cos de Mossos d'Esquadra i les de caràcter personal que tenia reconegudes, a més de les complementàries del lloc que es passi a ocupar, que seran abonades pel Departament on tinguin les places, i en el cas que les retribucions totals siguin inferiors el funcionari ha de percebre un complement personal i transitori que iguali les retribucions amb les que percebia anteriorment i que serà abonat pel Departament d’Interior. 
	Article 6 Règims disciplinari i d'incompatibilitats
	6.1 Els funcionaris en situació administrativa especial de segona activitat que la realitzin en el cos de Mossos d’Esquadra, resten sotmesos als règims disciplinari i d'incompatibilitats que són d'aplicació als funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra en servei actiu.
	6.2 Els funcionaris en situació administrativa especial de segona activitat que la realitzin en un altre cos de l’administració pública, resten sotmesos als règims disciplinari i d'incompatibilitats que són d'aplicació als cossos generals de funcionaris de la Generalitat de Catalunya.
	Article 7 Elements d'acreditació i armament reglamentari
	7.1 En passar a la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, els funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra seguiran disposant de la targeta d'identitat professional  on  constarà  segona  activitat  i  la  placa  insígnia,  però  no  de  l'arma 
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	reglamentària, que haurà de ser lliurada als responsables d’armament del cos de Mossos d’Esquadra, amb l'excepció que s'autoritzi expressament, de manera justificada, per la Direcció General de Policia poder disposar de la mateixa en funció de la plaça assignada i atenent a les disminucions o discapacitats del funcionari.
	7.2 En passar a la situació de segona activitat en un altre cos de l’administració pública, els funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra seguiran disposant de la targeta d'identitat professional on constarà segona activitat  i la placa insígnia, però no de l'arma reglamentària, que haurà de ser lliurada als responsables d’armament del cos de Mossos d’Esquadra.
	7.3 En passar a la situació de segona activitat per disminució de les condicions psíquiques, per raons de seguretat que representin un risc per al mateix funcionari o per a terceres persones, ateses les condicions psíquiques del funcionari, es podran retirar les credencials, l’arma reglamentària i si fos el cas l’arma particular, de forma provisional, incoant un expedient no sancionador amb els dictàmens mèdics corresponents, dictant el Director General de la Policia la corresponent resolució, contra la qual es podran interposar els corresponents recursos davant del Conseller d’Interior.       
	Article 8 Situacions de disminució en relació a la segona activitat.
	8.1 Les places de segona activitat són atorgades en funció de la discapacitat o disminució per a poder realitzar les funcions de la professió habitual de Mossos d’Esquadra, distribuint-se de la manera següent:
	a).- Per raó d’edat, i que no serà inferior de 57 anys, podran ser destinats a tasques de segona activitat, la petició és  voluntària.
	b).- Per raó d'incapacitat física o psíquica que comporti una minusvalidesa inferior al 33 per cent.
	c).- Per raó d'incapacitat física o psíquica que comporti una minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
	d).- Els funcionaris que tinguin un grau de incapacitat permanent  per resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
	e).- Els funcionaris que pateixin una incapacitat transitòria i que no puguin portar a terme les tasques ordinàries de forma provisional.
	8.2 El funcionari podrà sol·licitar realitzar la segona activitat en un altre cos de l’administració publica, amb l'excepció de l'apartat e) de l'article anterior.
	8.3 En el cas de les disminucions de les capacitats psíquiques, la segona activitat es realitzarà en un altre cos de l’administració si el dictamen mèdic així ho aconsella.
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	8.4 Les resolucions de destinació a places de segona activitat del personal del cos de Mossos d’Esquadra han de ser inscrites en el Registre general de personal de la Generalitat, on constarà el cessament de la seva plaça i la pressa de possessió de la nova plaça.
	Article 9 Horari i jornada laboral
	9.1 En passar a la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, l’horari i la jornada de treball s’adaptarà a l’edat, a les disminucions i a les discapacitats que pateixi el funcionari.
	9.2 En els funcionaris amb situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, no els serà d’aplicació el règim horari de torns, els horaris podran ser torns fixos o partits, de matí o tarda, en consideració a la seva edat, disminucions o discapacitats.
	9.3 En el cas que el funcionari estigués interessat en realitzar el torn de nit o torns de matí o tarda, inclosos  festius i caps de setmana, serà previ dictamen mèdic on constarà que els esmentats horaris no perjudiquen la seva salut, en relació a la seva edat,  disminucions o discapacitats.
	9.4 En els funcionaris amb situació de segona activitat en un altre cos de l’administració pública, s’aplicarà horari i la jornada laboral corresponent al cos on presti serveis, en consideració a la seva edat,  disminucions o discapacitats.
	9.5 En el cas que el funcionari, per informe mèdic, li fos necessari realitzar un tractament per millorar les seves condicions de salut, podrà sol·licitar les hores necessàries per poder realitzar l’esmentat tractament, sense cap pèrdua en les seves retribucions, aportant els justificants corresponents, on no constarà ni el motiu del tractament, ni la malaltia, d'acord amb el que regula la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
	9.6 Els funcionaris en segona activitat podran demanar una reducció horària d’un terç de la jornada laboral, per un període màxim d’un any, per tal d'adaptar-se a la seva situació, en consideració a la seva edat,  disminució o discapacitat, sense cap pèrdua en les seves retribucions.
	9.7 Els funcionaris en segona activitat podran demanar reducció horària de la jornada laboral, amb la pèrdua corresponent en les seves retribucions, en proporció a les hores deixades de treballar.
	9.8 Els funcionaris en segona activitat podran demanar el canvi d’horari de la jornada laboral per raons de l’edat, disminucions o discapacitats.
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	9.9  Les reduccions horàries i el canvi d'horari respecte a la jornada laboral, en el cas que siguin sol·licitades pel funcionari a l'empara d'informes mèdics, seran concedides per l'administració en consideració a la seva edat, disminucions o discapacitats.
	Article 10 Funcions en segona activitat
	10.1 En la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, els funcionaris, en atenció a les seves aptituds, formació i escala de pertinença, han d'exercir funcions de serveis complementaris de caràcter policial o no, instrumentals de suport, gestió i assessorament a l'activitat policial, d'acord amb el que estableix l'article 61.2 i 3 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol. 
	10.2 Per ordre del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i atenent els criteris indicats en l'apartat anterior, s'han de determinar les funcions de l'activitat complementària que es poden desenvolupar en els llocs de treball de les diferents categories susceptibles de ser proveïts per funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra en situació de segona activitat.
	10.3 En la situació de segona activitat en un altre cos de l’administració pública, que siguin adequats a llur nivell i llurs coneixements, en atenció a l’escala de pertinença, han d'exercir les funcions de la plaça assolida, en consideració a la seva edat, disminucions o discapacitats.
	10.4 Per ordre del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i d’acord amb Secretaria General d’Administració i Funció Pública, atenent els criteris indicats en l'apartat anterior, s'han de determinar les funcions que es poden desenvolupar en els llocs de treball de les diferents categories susceptibles de ser proveïts per funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra en situació de segona activitat.
	10.5 En la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra o un altre cos de l’administració pública, els funcionaris mantindran com a mínim el grup i nivell al que pertanyen.
	10.6 En la relació de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra es determinaran aquells llocs concebuts pel desenvolupament de les funcions a què fa referència l'apartat  i, conseqüentment, susceptibles de ser ocupats pels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra en la situació de segona activitat. 
	10.7 En la relació de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra constarà la denominació de les places de segona activitat, que seran  les següents:
	a) Segona activitat per edat.
	b) Segona activitat no invalidant.   
	c) Segona activitat invalidant.  
	AIL-MED
	ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL-MOSSOS D’ESQUADRA AMB DISCAPACITAT
	ADREÇA: CARRER SARDENYA NÚM. 355 PIS 1 PORTA 1, 08025 BARCELONA
	ADREÇA ELECTRÒNICA: advocatagqm@icab.cat
	MÒBIL: 649373851
	FAX I TEL.: 93 4593326
	WEB: http://ailmed.wordpress.com/   
	REGISTRE NÚM.: 34385          NIF:G64545742
	Article 11 Adscripció i provisió
	11.1 Els funcionaris que passin a la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra i estiguin destinats en llocs no susceptibles de ser ocupats en aquesta situació administrativa especial segons la relació de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra, han de ser adscrits provisionalment amb caràcter preferent en algun dels llocs vacants de la relació en què per les funcions assignades, i en atenció a l'establert per l'ordre a què fa referència l'article 10.2 d'aquest decret, estigui prevista la seva provisió per funcionaris en situació de segona activitat. Els funcionaris seran adscrits provisionalment en aquests llocs, fins a la resolució definitiva de l'expedient de segona activitat.
	11.2 El funcionari que passi a la situació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra,  serà assignat a una plaça que sigui la més propera al seu domicili, si no hi ha pacte en contrari amb el funcionari. 
	11.3 El funcionari que passi a la situació de segona activitat en un altre cos de l’administració pública, serà assignat a una plaça que sigui la més propera al seu domicili, si no hi ha pacte en contrari amb el funcionari, tal com es fa amb les persones que accedeixen a l’administració  pel torn restringit de discapacitat.
	11.4 A efectes de capacitació pels llocs de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra o en un altre cos de l’administració pública, es facilitarà la formació que siguin adient, per tal d’aconseguir la plena adaptació al desenvolupament del lloc de treball assignat, sempre que fos necessari.
	11.5 Es garanteix que el funcionari en segona activitat podrà participar en el concursos de trasllats en relació amb el grup al que pertany, sempre i quan existeixin places per disminuïts o discapacitats, i per raó de l’edat.
	11.6 Es garanteix que el funcionari en segona activitat podrà participar en els concursos de promoció interna, sempre que compleixi el requisits de les bases i sempre i quan existeixin places per disminuïts o discapacitats, i per raó de l’edat.
	CAPÍTOL III. PASSI A LA SEGONA ACTIVITAT PER RAÓ DE L’EDAT
	Article 12 Procediment
	12.1 Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra podran sol·licitar el passi a la situació administrativa especial de segona activitat quan hagin complert els cinquanta-set anys d’edat.
	12.2 Aquesta sol·licitud, s’haurà de formalitzar mitjançant el document administratiu que consta en l’annex 1, amb que es demanarà passar a la situació administrativa especial de segona activitat i on es manifestarà si es vol realitzar en el cos de Mossos d’Esquadra o en un altre cos de l’administració pública.
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	12.3 La corresponent informe del Director General de la Policia, es remetrà al conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que, mitjançant d’una resolució, acordarà el passi a la situació administrativa especial de segona activitat i l’assignació de la plaça, si la vol realitzar en el cos de Mossos d’Esquadra.
	12.4 La corresponent informe  del Director General de la Policia, es remetrà al conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que, mitjançant d’una resolució, acordarà el passi a la situació administrativa especial de segona activitat i l’assignació de la plaça, determinada per  la Secretaria General d’Administració i Funció Pública, si la vol realitzar en un altre cos de l’administració pública.
	CAPÍTOL IV. PASSI A LA SEGONA ACTIVITAT PER DISMINUCIÓ DE LES CONDICIONS FÍSIQUES I PSÍQUIQUES.
	Article 13 Seguretat Social 
	13.1 Els Mossos d’Esquadra estan sotmesos al Règim General de la Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'article 41 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol. 
	13.1 Els Mossos d’Esquadra, en tot allò que fa referència a la salut, els serà d’aplicació el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
	Article 14 Adaptació del lloc de treball 
	14.1 Les  retribucions en el cas d'incapacitat temporal seran assumides per part de la Generalitat de Catalunya com a pagament directe, fins el temps màxim que permet la Llei General de la Seguretat Social, garantint el 100 per cent de les retribucions.  
	14.2 L’administració, per tal de poder controlar les incapacitat temporals, utilitzarà els sistemes previstos en la Llei General de la Seguretat Social          
	14.3 S’entén per incapacitat temporal del funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra, la que és causa d'una malaltia comú o professional i accident, sigui o no de treball, mentre el funcionari rebi assistència sanitària de la Seguretat Social o de la Mútua i estigui impedit per a la feina amb una duració màxima de 12 mesos, prorrogables per altres 6 mesos, quan es presumeixi que durant aquest període el funcionari pot ser donat d’alta mèdica per curació.
	14.4 En el cas que el funcionari del cos de Mossos d’Esquadra, un  cop d’alta per curació, patís alguna seqüela amb una disminució de les seves condicions físiques o psíquiques, que no fos invalidant, en els  graus de incapacitat permanent parcial, total, absoluta o gran invalidesa, ni tingues una pèrdua de l’autonomia personal igual o superior al 33 per cent, el lloc de treball habitual es podrà adaptar a les seves seqüeles de forma provisional fins a la desaparició de les esmentades seqüeles.
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	14.5 En relació a l’apartat anterior l’adaptació del lloc de treball serà  sense canvi del lloc de treball habitual, si no fos possible es farà dintre del mateix servei, sempre que no existeixi un altre acord amb el funcionari.
	14.6 El període de l’adaptació serà d’un any, prorrogable per un any més, amb l’obligació d’aportar el corresponents informes mèdics que manifestin la necessitat de continuar en el lloc adaptat. Aquest informes seran facilitats al Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia.
	14.7 Quan el funcionari es recuperi de les seves seqüeles, automàticament tornarà a la seva plaça o aquesta deixarà d'estar adaptada.
	14.8 Si el període de l’adaptació fos de més de dos anys o si les seqüeles fossin permanents però no invalidants, i la pèrdua de l’autonomia personal fos inferior al 33 per cent, es passaria a la incoació de l'expedient de segona activitat.
	14.9 Els funcionaris amb la plaça adaptada desenvoluparan la situació prèvia a l'expedient de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.            
	14.10 El funcionari, amb o sense incapacitat temporal, podrà sol·licitar per causa de tenir  disminuïdes les condicions físiques o psíquiques de manera que l'impedeixin el desenvolupament normal del servei policial, amb el document adjuntat a l’annex 2, el reconeixement mèdic que serà efectuat pel Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia.
	14.11 El Servei d’Avaluació Mèdica ha de proposar amb un informe bé l’adaptació de lloc de treball per tal d’adequar-lo a les condicions físiques o psíquiques de la persona avaluada, bé la conveniència d’iniciar un expedient de passi a la situació administrativa especial de segona activitat per raó de la disminució de les condicions físiques o psíquiques.
	14.12 En l’esmentat informe no es faran constar dades mèdiques, ni les condicions físiques o psíquiques de la persona avaluada. 
	Article 15 Procediment de Segona activitat.
	15.1 El procediment de segona activitat s’aplicarà en els casos en que el funcionari tingui  disminució de les seves condicions físiques o psíquiques permanents, que no comporti una invalidesa, en els  graus de incapacitat permanent parcial, total, absoluta o gran invalidesa,  i no  tingui una pèrdua de l’autonomia personal igual o superior al 33 per cent.
	15.2 El procediment de segona activitat s’aplicarà en el casos que el funcionari tingui  disminució de les seves condicions físiques o psíquiques permanents, que comporti una invalidesa, en els  graus de incapacitat permanent parcial, total, absoluta o gran invalidesa,  o  tingui una pèrdua de l’autonomia personal igual o superior al 33 per cent.
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	Article 16 Disminució de condicions físiques o psíquiques no invalidants
	16.1 El procediment es podrà iniciar a sol·licitud de l'interessat, amb el document de l’annex 3, que es presentarà  al Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, comunicant que es vol passar a segona activitat.
	16.2 El funcionari adjuntarà en la sol·licitud els informes i dictàmens mèdics, així com el tant per cent  de pèrdua de l’autonomia personal expedit per l’ICASS.
	16.3 En el seu informe, el Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, no farà constar dades mèdiques, ni disminució de les seves condicions físiques o psíquiques de la persona avaluada.
	16.4 El Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, emetrà l'informe al Director General de la Policia, del qual es facilitarà còpia a l'interessat. Un cop revisats els documents aportats s'ha d'iniciar l’expedient de segona activitat, 
	16.5 El Director General de la Policia dictarà la corresponent resolució, d’inici del expedient de segona activitat, que serà notificada a l'interessat.
	16.6 La resolució d’iniciació del procediment ha de contenir, si escau, les mesures cautelars que es considerin adients, en ordre a la retirada de l’arma reglamentària, canvi provisional de lloc de treball o les que es considerin adients en l’àmbit de les condicions de prestació del servei per tal de preservar la salut i la integritat física del funcionari en qüestió o de terceres persones, tal com es regula en aquest decret.
	16.7 En compliment de l'article 63.1 de la Llei 10/94, d'11 de juliol, l’interessat ha de notificar a la Direcció General de la Policia, en un termini de deu dies hàbils a comptar des de la notificació de la resolució d’iniciació de l’expedient, la designa com a membre del Tribunal mèdic d'un metge titular, identificant-lo amb el nom, el cognom i el número de col·legiat, així com les dades necessàries per a la seva localització i convocatòria.
	16.8 L’interessat ha de fer constar, en el document de l'apartat anterior, si vol realitzar la segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra o en un altre cos de l’administració pública, d'acord amb el que estableix l'article 61.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol. 
	16.9 El procediment també es podrà iniciar d’ofici per resolució del Director General de la Policia, que serà notificada al interessat, quan es presumeixi que el funcionari té una disminució de les seves condicions físiques o psíquiques permanents.
	16.10 En la resolució del Director General de la Policia es farà constar la data i l'hora en la que s'haurà de personar el funcionari en el Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, per tal de passar una revisió mèdica.
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	16.11 El Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, procedirà d'igual forma que en el regulat en aquest article.
	16.12 Tant si és a instància de l’interessat com d’ofici, l’informe del Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, pot manifestar que no hi ha causa de passi a segona activitat, dictant-se en conseqüència el corresponent arxiu per part del Director General de la Policia.
	Article 17 Tribunal mèdic
	17.1 Si l’expedient de segona activitat continua el seu procediment, el Director General de la Policia ha de nomenar el Tribunal mèdic al qual li correspon dictaminar sobre la disminució de les condicions físiques o psíquiques del funcionari.  
	17.2 El Tribunal mèdic ha d'estar composat d'acord amb el que estableix l'article 61.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, per:
	a) Un metge designat pel Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació.
	b) Un metge designat per l’interessat. 
	c) I un metge escollit per sorteig entre els facultatius del Servei Català de la Salut que tingui els coneixements idonis.
	17.3 Les assistències dels membres a les sessions del Tribunal mèdic meritaran les indemnitzacions que siguin procedents de conformitat amb la normativa vigent sobre indemnitzacions en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
	17.4 La validesa de la constitució de les sessions requereix la presència dels tres membres del Tribunal mèdic, garantint en qualsevol cas la representació de les parts.
	17.5 En tot allò no regulat per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, i per aquest decret, el Tribunal mèdic es regularà pel que estableixen, quant al funcionament dels òrgans col·legiats, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 
	17.6 Els dictàmens mèdics i els informes que emeti el Tribunal mèdic, així com també els seus acords, s'han d'adoptar per majoria sense perjudici que el metge que discrepi del parer majoritari elabori un informe particular, que haurà d'acompanyar al dictamen que elevi el Tribunal mèdic al conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, per tal que adopti la resolució pertinent, de conformitat amb l'article 63.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol. 
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	Article 18 Tramitació del procediment
	18.1 En el termini de quinze dies hàbils des del seu nomenament, el Tribunal mèdic ha de citar el funcionari a fi i efecte de dur a terme el reconeixement mèdic, que s'haurà de practicar dins del termini de quinze dies hàbils, comptador des de la citació.
	18.2 El reconeixement mèdic ha de comprendre totes les proves i exploracions mèdiques que el Tribunal mèdic consideri pertinents per a avaluar l'estat físic o psíquic del funcionari i les han d'efectuar tots els membres, llevat que decideixin, per unanimitat, que el practiqui algun o alguns d'ells o un altre especialista.
	18.3 En el cas que el funcionari es trobi impossibilitat per a poder comparèixer a les dependències on el Tribunal ha de realitzar el reconeixement, aquest es podrà efectuar, sempre que es justifiqui la impossibilitat mitjançant certificat mèdic oficial del metge que l'atengui, en el domicili de l'interessat o en el centre sanitari on estigui ingressat.
	18.4 Si el funcionari no compareix a la citació del Tribunal mèdic i no al·lega cap causa que justifiqui aquesta incompareixença, ha de tornar a ser convocat en un termini de set dies hàbils, comptador des de la data prevista per al primer reconeixement mèdic no efectuat.
	18.5 Si tampoc no compareix en aquesta segona ocasió, i sense perjudici de la responsabilitat disciplinària que pogués ser-li exigida, el Tribunal, examinats els informes mèdics de què disposi, ha d'emetre el dictamen.
	18.6 En aquest supòsit, si el procediment s'ha iniciat a instància del funcionari i el dictamen fos contrari a les seves pretensions, es resoldrà l'arxiu de l'expedient sense cap altre tràmit, llevat que el Tribunal dictamini l'existència de les condicions físiques o psíquiques amb entitat suficient per a proposar el passi a la segona activitat.
	18.7 En el cas que el Tribunal apreciés que pot ser constitutiu d’una incapacitat permanent ho comunicarà a la Inspecció de treball i a l'Entitat Gestora, a efectes de comunicació, amb la finalitat que l’òrgan competent resolgui el que consideri oportú, indicant solament que consideren que el funcionari pot estar afectat d’una incapacitat permanent.
	18.8 La documentació i resultats de les proves mèdiques no seran facilitades a cap organisme, ni a l'administració, sent matèria de caràcter reservat, i solament es podran  utilitzar per aquest Tribunal, amb l'excepció del Director General de la Policia , Secretari General i Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 
	18.9 El Tribunal mèdic tindrà la col·laboració de la Direcció General en totes aquelles tasques de citació i notificació al funcionari.
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	18.10 Tota la documentació, escrits o al·legacions que hagi d'aportar el funcionari avaluat dirigides al Tribunal mèdic seran entregades amb un escrit dirigit a l'esmentat Tribunal adjuntant un sobre tancat amb la documentació mèdica, donat el caràcter reservat de la matèria.
	Article 19 Dictamen del Tribunal mèdic
	19.1 Als efectes d'apreciar la disminució de les condicions físiques o psíquiques, el Tribunal mèdic ha de tenir en compte les circumstàncies següents:
	a) Que les disminucions ocasionin limitacions funcionals a la persona afectada que dificultin de forma objectiva i fefaent la seva capacitat per realitzat les funcions de la seva professió habitual, és a dir, per a la intervenció en les actuacions professionals de prevenció o restabliment de l'ordre o la seguretat, de persecució i detenció de delinqüents, amb risc per a la vida i integritat física del propi funcionari, d'altres funcionaris amb què intervingui, o de persones terceres.
	b) Que les disminucions físiques o psíquiques es considerin de caràcter previsiblement permanents, sense que puguin motivar, però, la incapacitat permanent parcial, total, absoluta, o la gran invalidesa.
	19.2 El Tribunal mèdic disposa d’un termini de deu dies hàbils per emetre el dictamen corresponent.    
	Article 20 Acabament del procediment
	20.1 Emès el dictamen, el Tribunal, en un termini de cinc dies naturals des de la data del mateix, ha de donar a conèixer les actuacions a l'interessat perquè aquest, en un termini de quinze dies naturals des de que se li notifiqui el dictamen, pugui al·legar tot allò que consideri convenient per als seus interessos.
	20.2 A la vista del dictamen i de les al·legacions que hagi fet el funcionari, el Tribunal mèdic ha de dictar en el termini de cinc dies naturals des de la data de presentació de les al·legacions o de la finalització del termini del punt anterior en cas que no les presenti, la proposta de resolució, que ha de ser tramesa al Director General de la Policia, juntament amb la totalitat de l'expedient administratiu, amb la consideració que es tracta de matèries reservades. 
	La proposta s'haurà de manifestar en algun dels termes següents:
	a) Quan la patologia soferta pel funcionari l'incapaciti de manera permanent per al compliment de les seves funcions de la professió habitual es procedirà d’acord amb l’article 18.7 d’aquest decret.
	b) Quan es prevegi que, una vegada donada l'alta mèdica al funcionari, la patologia que va provocar el passi a la situació d'incapacitat temporal li deixarà seqüeles en un grau que no l'incapaciti de manera permanent per al compliment de les seves funcions, s'haurà 
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	de proposar el passi a la situació de segona activitat i determinar quina o quines funcions de segona activitat podrà dur a terme el funcionari.
	c)La proposta de resolució ha d’incloure els terminis per efectuar les revisions de la situació de segona activitat, d’ofici o a petició del interessat .
	20.3 El Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a la vista de les actuacions practicades, ha de dictar en el termini de quinze dies hàbils la resolució escaient, que posarà fi a la via administrativa. 
	20.4 Es retornaran tots els documents mèdics a la persona interessada, sempre i quan no s'interposin els corresponents recursos via administrativa o judicial.
	20.5 En el termini de sis mesos l'administració ha de dictar i notificar la resolució expressa de l'expedient de segona activitat.
	Article 21 Disminució de condicions físiques o psíquiques invalidants
	21.1 El personal del cos de Mossos d'Esquadra pertanyent a les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior que tingui una disminució de les seves aptituds físiques o psíquiques que sigui invalidant per a poder desenvolupar la seva professió habitual, pot passar a la situació administrativa de segona activitat, protegint d'aquesta manera les incapacitats sobrevingudes. 
	21.2 Es d’aplicació aquest decret a tots aquells funcionaris que tinguin reconeguda una incapacitat permanent en el grau de parcial, total, absoluta i gran invalidesa, per part de l'organisme competent.  
	21.3 Es d’aplicació aquest decret a tots aquells funcionaris que tinguin reconeguda una pèrdua de la seva autonomia personal igual o superior al 33 per cent, per part de l'organisme competent. 
	21.4 Les places assignades als funcionaris amb incapacitats permanents parcials s'adaptaran a les lesions que han produït la resolució d'aquesta incapacitat.
	21.5 La  segona activitat es podrà portar a terme en el propi cos del Mossos d’Esquadra o en un altre cos de l’administració, de conformitat amb l'article 61.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol. 
	Article 22 Tramitació del procediment en cas d'invalidesa
	22.1 Quan a l’administració li sigui notificada la resolució de la incapacitat permanent del funcionari per part de l'organisme competent, el Director General de la Policia incoarà el corresponent expedient de segona activitat.
	22.2 En l’esmentada resolució d’incoació es farà constar el dia i l’hora en que el funcionari s'haurà  de  personar  en  el  Servei  d’Avaluació  Mèdica  de  la  Subdirecció  General  de 
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	Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, per tal de constatar que el funcionari pot desenvolupar funcions de segona activitat.
	22.3  En el cas que el funcionari només tingui reconeguda, per part de l'òrgan competent, la pèrdua de la seva autonomia personal en el grau igual o superior al 33 per cent, ho comunicarà a la Direcció General de la Policia per tal de poder incoar l’expedient de segona activitat, seguint el procediment establert en l’article 22.2 i següents. 
	22.4 Un cop notificat el funcionari de la incoació de l’expedient, aquest haurà de manifestar si vol realitzar la segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra o en un altre cos de l’administració  pública.
	22.5 En el cas d'incapacitat permanent i de la pèrdua d'autonomia personal, el passi pel Tribunal mèdic regulat en l’article 63 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, es convalida pels tribunals mèdics que el funcionari ja ha passat dels organismes que han dictat les corresponents resolucions.
	22.6 El Servei d’Avaluació Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, a la vista de les dades del expedient, farà un informe que serà notificat a la persona interessada i al Director General de la Policia.
	22.7 En cas de dubtes i per tal de garantir que el funcionari amb la discapacitat que pateix pot realitzar les noves funcions, és sol·licitarà un informe al Tribunal mèdic depenent de l'ICASS, al igual que es fa amb les persones amb discapacitat que volen accedir a la funció pública.
	22.8 En relació a les incapacitats permanents en el grau de total, absoluta i gran invalidesa, si el funcionari renunciés a ocupar plaça de segona activitat, es concedirà l'excedència per assumptes particulars, ja que les esmentades incapacitats permanents són revisables fins a la jubilació per l’edat.             
	Article 23 Acabament del procediment en cas d'invalidesa
	23.1 Un cop emesos tots el informes es donarà compte al Director General de la Policia, dictant la corresponent resolució de finalització de la incoació de l’expedient.
	23.2 Un cop notificada la resolució del punt anterior el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a la vista de les actuacions practicades, ha de dictar la resolució escaient, que posarà fi a la via administrativa, indicant la nova destinació de funcionari i el termini de presa de possessió.
	23.3 Els terminis per incoar l’expedient de segona activitat fins la resolució que posa fi a la via administrativa tindran la màxima brevetat possible, tenint en compte que es poden donar per reproduïts els documents aportats i no haver de passar exàmens ni proves mèdiques que ja hagin estat realitzades. 
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	23.4 En relació a la documentació de caràcter mèdic s’aplicarà el que ja esta regulat en aquest decret.      
	23.5 L'administració facilitarà al funcionari un certificat en el que consti la denominació de la plaça adaptada a la seva discapacitat i les funcions que es realitzaran, que mai podran ser les de la professió habitual. Per tal que es puguin facilitar a l'entitat gestora pel propi funcionari, tal com obliga la normativa vigent.      
	Article 24 Revisió de les aptituds físiques o psíquiques
	24.1 Els funcionaris que es trobin en situació de segona activitat per disminució de les condicions físiques o psíquiques no invalidant poden ser sotmesos a revisions periòdiques fins arribada l’edat de la jubilació forçosa, si es considera que han variat les circumstàncies que van motivar el passi a aquella situació administrativa.
	24.2 El procediment de revisió es pot iniciar d'ofici o a instància de l'interessat, dins del termini establert pel Tribunal mèdic en el seu dictamen, s'ha de tramitar pel procediment anteriorment establert per a la declaració de la situació de segona activitat i ha de concloure amb una resolució que determini el passi a la situació de servei actiu, la continuïtat en la situació de segona activitat o la comunicació segons regula l’article 18.7 d’aquest decret.
	24.3 Si s'acordés el reingrés al servei actiu del funcionari, aquest s'ha de produir en el decurs del mes següent mitjançant l'adscripció provisional en un lloc de la seva categoria que estigui vacant, en el mateix servei en el que estava destinat o en el mes proper al seu domicili, sempre i quan no hi hagi pacte amb el funcionari.  
	24.4 Així mateix, ha de participar obligatòriament a  convocatòria en què s'ofereixi el seu lloc de treball per a ocupar-lo amb caràcter definitiu, d'acord amb el que disposa el  Decret 401/2006, de 24 d’octubre, tenint en compte en les bases del concurs aquest fet, sense que el fet de participar en la convocatòria li suposi perjudici.
	24.5 En el cas dels funcionaris que es trobin en situació de segona activitat per disminució de les condicions físiques o psíquiques  invalidant, les   revisions  del grau de les incapacitats permanents i la revisió del tant per cent de la pèrdua de l’autonomia personal, es regiran per les normes que regulen aquest procediments.
	DISPOSICIONS ADDICIONALS
	Primera.- El present decret es d’aplicació als funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra després de l'entrada en vigor de la Llei 10/1994, d'11 de juliol. 
	Segona.- Al pertànyer el cos de Mossos al règim general de la seguretat social serà d'aplicació tota la normativa d'aquest règim en tot allò que fos d'aplicació als funcionaris. 
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	DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
	Primera.- Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra que en el moment de la publicació d’aquest Decret hagin estat declarats per l’organisme competent en la situació d’ incapacitat permanent, seran citats i s’utilitzaran tots el mitjans per ser localitzats amb la finalitat de que manifestin si volen l’aplicació de la segona activitat, en cas de renuncia s’estarà el que consta regulat en aquest decret.
	Segona.- Als membres del Cos de Mossos d’Esquadra que en el moment de la publicació d’aquest Decret hagin estat declarats per l’organisme competent en la situació d’incapacitat permanent i hagin sol·licitat places de segona activitat, automàticament se'ls iniciarà la incoació del expedient de segona activitat en els termes regulats en aquest decret.           
	DISPOSICIONS FINALS
	Segona.- Habilitació per al desplegament del decret
	Es faculta el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per a dictar les disposicions necessàries per al compliment del present decret.
	Tercera.-  Entrada en vigor
	Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

