
DECRET
xxxl2008, de de de 2008, de regulaeió de la situació administrativa
especial de segona activitat en el cos de mossos d'esquadra.

Amb la finalitat d'assegurar que les persones funcionaries del GOS de mossos
d'esquadra tinguin en tot moment les aptituds adequades per a complir les funcions
que tenen encomanades, que són fonamentalment de caracter operatiu i que porten
associat en molts casos un component important de risc, i poder garantir, aixi,
['eficacia en el servei policial, peró alhora per a permetre I'ajust permanent d'escales i

categories i I'adaptació de la carrera professional als canvis que produeix el
transeurs del temps, la L1ei 10/1994, d'11 de juliol, de la polieia de la Generalitat
mossos d'esquadra, estableix les causes per les quals les persones funcionaries
poden passar, abans d'arribar a la jubilació, a la situació administrativa especial de
segona activitat.

Les causes esmentades, recollides a I'article 61.2,· són I'edat, que en cap cas no pot
ésser inferior a cinquanta-set anys, i la disminució de les condicions físiques o
psíquiques, en un grau que impedeixi a les persones "funcionaries el
desenvolupament normal del servei, sense que els incapaciti perrnanentment per al
compliment de les saves funcions.

D'aeord amb I'artiele 61.3, s'han de determinar per reglament les eireumstáneies i les
condicions de la prestació deIs serveis complementaris de segona activitat, i el grau
de les incapacitats mediques que poden determinar el passi a aquesta situació.
Entre aquestes circumstancies, es preveu el passi a la segona activitat com a punt
d'arribada d'un proeés progressiu d'adaptaeió del lIoe de treball a les aptituds
concretes de la persona funcionaria afectada par una disminució de les seves
condicions físiques o psiquiques, tal i com es preveu en la normativa general de
prevenció de riscos laborals.

En aquest eontext de Jeglamentaei6 de la segona aetivitat, també es regula la
determinació i la provisió deIs lIocs de treball no policials de suport técnic par a
aquells membres del cos de mossos d'esquadra que es puguin trobar en la situació
d'invalidesa permanent declarada pels organismes competents de la Seguretat
Social, i que manifestin la seva voluntat de reprendre una activitat laboral
complementaria i compatible amb la seva situació d'invalldesa permanent total, tant
si aquesta invalidesa permanent prové d'una contingencia comuna com d'una
contingencia laboral.

En conseqüéncia, vist I'informe favorable del Consel! de la Policia-Mossos
d'Esquadra; d'acord amb el dictamen de la Comissió Juridica Assessora; en ús de
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les competéncies atribuIdes per la disposició final de ia L1ei 10/1994, d'11 de juiioi,
de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra; a proposta del conseller d'lnterior,

Relacions Institucional i Participació, amb la deliberació previa del Govern,

Decreto:

Capitol!. Objecte i ámbit d'aplicació

Article 1
Objecte
Aquest deeret té com a objecte la regulació del passi de les persones funcionarias
del cos de Mossos d'Esquadra a la situació administrativa especial de segona
activitat per raó de redat, o per disminució de les condicions físiques o psiquiques,

en compiiment de la previsió formulada per I'article 61.3 de la L1ei 10/1994, d'11 de
juliol, de la poricia de la Generalitat-mossos d'esquadra, així com -en aquest context

la determinació i la reguiació de la provisió deis Iiocs de trebali no policials de suport
técnic per a aquelis membres del cos de mossos d'esquadra que es puguin trobar en
la situació d'invalidesa permanent total declarada pels organismes competents en
materia de seguretat social.

Article 2
Ambit
2.1 Les persones funcionarias del cos de mossos d'esquadra de les escales basica,
intermedia, executiva j superior, quan arribin a redat de cinquanta-set anys, poden
passar a la situaci6 administrativa especial de segona activitat, sempre que ho
sol·licitin d'acord amb el que es regula en aquest Decret.
D'acord amb I'article 61.2 de la L1ei 10/1994, d'1 de juliol, de la policia de la
Generalitat-mossos d'esquadra, en la sol· licitud per a passar a la situaci6
administrativa especial de segona actlvitat, la persona afectada haura de manifestar
si vol prestar serveis complementaris de segona activitat dins deis mateix cos o, per
voluntat expressa de la persona funcionaria, en lIocs pertanyents a altres cossos de
la Generalitat que siguin adequats a lIur nivel1 i Jlurs coneixements.
2.2 Les persones funcionaries del cos de mossos d'esquadra de les escales basica,
intermedia, executiva i superior que tinguin una disminuci6 previsiblement permanent
de les seves aptituds físiques o pslquiques en un grau que difículti el
desenvolupament nonnal de les seves funcions professionals, es regularan pel
següent:
- Si la disminuci6 presenta un grau que no impedeixi el desenvolupament de les
sevas funcions professionals, la situaci6 de les persones funcionaries del cos de
mossos d'esquadra afectats sera la que es regula en el capítollV d'aquest Decret



- Si la disminució comporta la invalidesa permanent total, la situació de les persones
funciom3ries del cos de mossos d'esquadra afectades sera la que es regula en el
capltol V d'aquest Decret.
En qualsevol cas, no es pot produir el passi a la situació administrativa especial de
segona activitat si no hi ha la vo/untat expressa de la persona afectada en el cas del
punt 2.1 o la concurrencia de les circumstancies objectives esmentades en el

paragraf anterior.
2.3 Als efectes del que estableix aquest Decret, es considera que el
desenvolupament normal de les funcions professionals atribuIdes a les persones
funcionarias del cos de mossos d'esquadra exigeix una elemental capacitat tant per
a I'ús i el maneig de I'armament i la resta de mitjans de defensa reglamentaris, com
per a la conducció de vehicles en condicions nármals, com també una elemental
capacitat motriu.
2.4 De conformltat amb el que disposa I'artiele 61.4 de la Llel 10/1994, d'11 de juliol,
les persones funcionarias del cos de mossos d'esquadra que ocupin [locs de trebal[
de I'escala de suport del cos de mossos d'esquadra no poden passar a prestar
serveis de segona activitat.

Capltoll!. Disposiclons generals de la situació de segona activltat

Artlele 3
Permanencia en la situació de segona activjtat
3.1 En la situació administrativa especial de segona activitat s'hi roman fins a la
jubilació, o fins el passi a una altra situació administrativa, que no pot ser la de servei

actiu, lIevat que hagi desaparegut la disminució de les aptituds fisiques o pslquiques
que va motivar el passi a aquella situació, d'acord amb el que preveu I'article 18
d'aquest Decret.
3.2 Les persones funcionaries que es traben en segona activitat conserven la
categoria que posse"ien en el moment en que van passar a aquesta situaci6.
3.3 Les persones funcionaries que passin a la segona activitat han de cessar en el
lIoc de traball que ocupin en la situació de servej actiu o en el que tinguin reservat,
Ilevat que aquests 1I0cs siguin susceptibles de ser ocupats en segona actlvitat,
d'acord amb el que consti a la relació de 1I0cs de trebal! del cos de mossos
d'esquadra. El cessament d'aquest 1I0c de treball té efectes I'endemá de la
notificació de la resolució que declara la situació administrativa especial de segona
activitat.

Article 4
Elements d'acreditació i armament reglamentari
En passar a la situació de segona activitat, les persones funcionaries del cos de
mossos d'esquadra seguiran disposant de la targeta d'identitat professional i la placa
insignia, 'i de l'arma reglamentaria, lIevat que en el dictamen médic a qué es fa



referencia a I'article 16 d'aquest Decret es constati una disminució de les capacitats
físiques o psiquiques incompatible amb la possessió i ús de I'arma.

Article 5
Retribucions, triennis i drets passius
5.1 El personal en situació administrativa especial de segona activitat ha de percebre
les retribucions basiques corresponents a la seva categoria en el cos de mossos
d'esquadra j les de caracter personal que tenia reconegudes, a més de les
complemenUiries del /Ioc que es passi a ocupar, d'acord amb el que estableix I'article
62.1 de la L/el 10/1994, d'11 de juliol.
En el suposit que en el moment de passar a la segona aetivitat les retribucions totals
siguin inferiors a les que cobrava en la situaci6 de servei actiu en el darrer lIoc
ocupat, la persona funcionaria ha de percebre un complement personal i transitori
que Iguali les retribuclons amb les que percebia anteriorment. Aquest complement
s'ha de regir pel que estableix la disposició transitoria segona del Text únic deIs
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matérla de funció
pública, aprovat mitjan~ant el Decret legislatlu 1/1997, de 31 d'octubre.
5.2 El periode de temps que es roman en la situació de segona activitat és
computable als efectes de perfeccionament de thennis i de drets passius, en la
categoria que es posse'ia en el moment de produir-se el passi a la situaci6
esmentada, d'acord amb I'article 62.2 de la L/ei 10/1994, d'11 dejuliol.
5.3 Quan es tracti de 1I0cs de treball de nivell d'especialitat 3 o 4, o de nivell de
responsabilitat e o D, el lIoc de treball que es passi a ocupar en situaci6 de segona
activitat no podra ser inferior en un nivell al que s'ocupava abans del passi a segona
activitat, si es tracta d'un suposit de disminuci6 de les capacitats físiques o
psiquiques. En el supósit del pass; a segona activitat per raó de I'edat, el 1I0c de
segona activitat no podra ser inferior en dos nivells al lIoe que s'oeupava en el

moment de sol· licitar el passi a segona activltat.
5.4 En els 1I0cs de treball de nivell d'especialitat 1 i 2, o de nivell de responsabilitat A
o B, en el cas que la segona activitat no es pugui desenvolupar en el mateix 1I0c que
s'oeupa, el passi a la situaci6 de segona aetivitat no podrá comportar el eanvI a 1I0cs
de treball d'un nivell inferior a I'ocupat abans de passar a segona activltat.
5.5 Les persones funcionaries en situació de segona aetivitat només podran realitzar
serveis extraordinaris retriburts propis de les tasques encomanades i corresponents
als 1I0cs de treball que ocupen.

Article 6
Adscripció I provIsió
6.1 Els funcionaris que passin a la situaci6 de segana activitat i estiguin destinats en
1I0cs no susceptibles de ser ocupats en aquesta situaci6 administrativa especial
segons la relacjó de 1I0es de trebal! del eos de mossos d'esquadra, han de ser
adscrits amb carácter preferent en algun deis 1I0cs vacants de la relacJó de 1I0cs de



trebal! en que per les funcions assignades, j en atenci6 a I'establert per l'Ordre del/de
la conseller/a a que fa referencia I'article 8.2 d'aquest Decret, estigui prevista la saYa
provisió per persones funcionaries en sjtuaci6 de segona activitat, tot respectant la

seguent prelació:
a) Per acord entre la persona interessada i la Subdirecci6 General de Recursos
Humans de la Direcci6' General de la Policia.
b) A un lIoc a escollir entre els lIocs de segona activitat existents als centres de
treball de les dues locaJitats mes properes a la seva localitat de residencia o de
destinació. A l'inici del procediment, la persona funcionaria haura d'optar per prendre
com a referencia per a escollir lIoc a la seva localitat de residencia o bé a la seva
darrera destinació. Un cop hagi escollit la localitat de referencia, aquest haura
d'optar per algun deis 1I0cs disponibles del grup de les dues localitats de residéncia,
o per algun deis 1I0cs del grup de les dues localrtats de destinació.
Aquests lIocs es proveeixen d'acord amb el que estableix en aquest Decret i,
supletóriament, pel Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament
de provisió de 1I0cs de treball del cos de mossos d'esquadra.
En el cas que no hi hagi acord o que no es pugui aplicar I'apartat b) d'aquest punt,
s'aplicará el previst a I'article 6.2.
6.2 Eventualment, durant el període en qué una persona funcionaria declarada en
situació administrativa especial de segona activitat, per raons de manca temporal de
lIocs disponibles, no pugui ser adserit a un lIoc susceptible de ser proven en aquesta
situació, li sera concedit un permis de caracter retriburt pera absentar-se del seu lJoc
de treball pel periode temps necessari fins que sigui adscrit a un 1I0c de treball de
segona activitat, en aquelles destinacions que havia triat seguint e/s criteris de
i'article 6.1, i d'acord amb el previst en aquest Decre!.
6.3 L'assignació a un 1I0c de treball en la situació administrativa especial de segona
activitat tindra caracter definitiu quan es tracti de desenvolupar el mateix lIoc que ja
s'ocupa amb carácter definitiu. En la resta de supésits, tant si es tracta del mateix
/loe que s'ocupava en situaci6 d'actiu com si es tracta de I'adseripeió a un 1I0c de
treball diferent del que s'ocupava en la situaeió d'aetiu, l'adscripci6 sera provisional,
d'acord amb I'article 20.1.e) de i'esmentat Decret 401/2006, de 24 d'octubre.
En el cas del passi a la situació de segona activitat per disminuci6 de les capacitats
ffsic~ues o psíquiques, a petició de la persona interessada es reselVara per un
període máxim de dos anys, a comptar des de la data del passi a la situació de
segona activitat, el darrer 1I0c de treball obtingut amb destinacíó definitiva.
6.4 A efectes de, capacitaci6 pels lIocs de segona aetivitat es facilitara la formació
que siguin adient, per tal d'aconseguir la plena adaptació al desenvolupament del
1I0c de treball assigna!.
6.5 Les diligencies de cessament i de presa de possessi6 de les persones
funcionaries que accedeixin a un lIoc de trebal! de segona activitat han de ser
inscrites al Registre General de Personal de la Generalitat.
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Article 7
Régims disciplinari i d'incompatibilitats
7.1 Les persones funcionarias en situació administrativa especial de segona activitat
resten satmasos als régims disciplinari j d'incompatibilitats que 56n d'aplicaci6 als

funcionaris del cos de mossos d'esquadra en servei actiu.
7.2 Par a la ponderació de les actuacions que poguessin ser constitutivas de falta

per part de les persones funcionarias del cos de mOSSDS d'esquadra en la situació
administrativa especial de segona activitat, es tindran en compte [es especials
condicions i circumstancjes que concorrin en la prestació del servei en els liDes de
treball de segona activitat.

Article 8
Funcions en segona activitat
8.1 En [a situació de segona activitat, les persones funcionaries, en atenci6 a les
seves aptituds, formació i escala de pertinenya, han d'exercir funcions policials en

1I0cs de treballon no siguin necessaries les capacitats descrites a I'article 2.3

d'aquest Decret.
8.2 Per ordre de la persona titular del departament competent en matéria de
seguretat pública i atenent els criteris indicats en I'apar:tat anterior, s'han de

determinar les funcions de I'activitat policial o relacionades amb aquesta que es

poden desenvolupar en els 1I0cs de treball de les diferents categories, susceptibles
de ser prove"its per persones funcionaries del cos de mossos d'esquadra en situació

de segona activitat.

Aquesta ordre ha de ser objecte d'un informe previ del Consell de la Policia-Mossos
d'Esquadra, en base al dictamen que elabori la comissi6 a qué fa referéncia ia
disposició addicional primera d'aquest Decret.

8.3 En la relaci6 de 1I0es de treball del eos de mossos d'esquadra es determinaran
aquells lIocs concebuts pel desenvolupament de les funcions a qué fa referencia

I'apartat anterior i, consegüentment, susceptibles de ser ocupats per les persones
funcionaries del cos de mossos d'esquadra en la situació de segona activitat.

Capílollll. Passi a la segona activitat per ra6 de I'edat

Article 9
Procediment

9.1 Les persones funcionarias del cos de mossos d'esquadra podran sol-licitar el
passi a la situació administrativa especial de segona activitat quan hagin complert

e/s cinquanta-set anys d'edal.
Aquesta sol·licitud s'haurá de formalilzar mitjanl'ant el document administratiu que es
determinara a la corresponent instrucci6 dellde la directorIa general de la Policia, i
que s'haura de presentar al registre com a mínim sis mesos abans de la data en qué

es demani passar a la situació administrativa especial de segona actjvitat.



9.2 El passi a la situació administrativa especial de segona activitat de les persones

funcionaries que ha sol·licitin per raó de I'edat, s'acordara mitjangant una resalució
de la persona titular del departament competent en materia de seguretat pública, vist
I'informe previ del director general de la Policia.

CapltollV. Passi a la segona activltat per disminució de les capacitats

Article 10
Adaptació del lIoc de treball i segona activitat
10.1 El passi a la segona activitat com a consequencia de la disminució
previsiblement permanent de les capacitats fisiques o psíquiques sense que concorri
la invalidesa permanent total, absoluta o gran invalidesa, ha de ser, si s'escau, el
punt d'arribada d'un procés progressiu d'adaptació del lIoc de treball a les
circumsUmcies concretes de la persona funcionaria afectada per una disminució de
les seves condicions fisiques o psíquiques.
10.2 Aquestes adaptacions deis lIocs de treball s'han d'entendre en la situació
d'actiu, i sense canvl del lIoc de treball habitual, d'acord amb els principis recollits a
I'article 15 de la L1ei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Article 11
Reconeixement medic previ
11.1 Amb I'objectiu de coneixer si pateixen una disminució de les seves condicions
fislques o pslquiques que pugui ser motiu d'una adaptació dellloc de treball, i sense
perjudici de les competéncies de l'lnstitut Nacional de la Seguretat Social i de les
mútues patronals, les persones funcionaries del cas de mossos d'esquadra hauran
de passar un reconeixement médic, en el marc de I'establert a I'article 22 de la L1ei
31/1995, ja esmentada, quan la Unitat de Vigiláncia de la Salut de la Subdirecció
General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de Serveis cansideri, a

través de la informació acreditada pels comandaments del personal funcionari, pel
representant legal d'alguna de les organitzacions sindicals representatives del cos
de massos d'esquadra, a per ell mateix, que aquest pot tenir disminurdes les sevas
condicions físiques o psiquiques.
11.2 El reconeixement médic sera efectuat per la Unitat de Vigilancia de la Salut de
la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de
Servejs.

En el cas que sigui I'interessat qui saHiciti el reconeixement medic a qué fa
referencia aquest article, en I'escrit de petició ha d'esmentar expressament I'origen
fisie o psiquic de la limitació.
11.3 Si del reconeixement médic se'n desprén que la persona funcionaria pot tenir
disminu"ldes les condicions físiques o psíquiques de manera que li impedeixin el
desenvolupament nonilal del servei policial, el/la subdirector/a general de Salut
Laboral i Prevenció de Riscos del la Direcció de Serveis del Departament d'lnterior,



Relacions Institucionals j Participació, elevara ¡'informe de la Unitat de Vigilancia de
la Salut alla la directorIa general de la Policia en el termini de 10 dies naturals a
comptar des de la data del reconeixement.
11.4 La Unilal de Vigilancia de la Salul ha de proposar en aquest informe bé
I'adaplacló de lIoc de lreball per lal d'adequar-Io a les condicions flslques o
psíquiques de la persona avaluada, bé la conveniencia d'iniciar un expedjent de
passi a la situació administrativa especial de segona activitat par raó de la
disminució de les condicions físiques o psíquiques , o bé la tramitació de la
corresponent invalidesa, si fos el caso
11.5 Sempre que una persona funcionaria del cos de mossos d'esquadra hagi
oblingul la declaraci6 d'invalidesa permanenl, en qualsevol deis seus graus, per part
deis órgans competents en materia de seguretat social, ho haura de posar en
coneixement de la Direcció General de la Policia, als efectes del que preveuen els
articles 10 i següents d'aquest decret.

Article 12
Iniciació del procediment per a I'adaplació dellloc de lreball
12.1 L'expedienl per a I'adaplació del lIoc de lreball s'lnlciara per resolucló del
director general de la Policia, en base a I'informe emés en aquest sentit per la Unitat
de Vigilancia de la Salul, I d'acord amb el procedlmenl que es regulara miljan,ant
instrucció.
12.2 En qualsevol cas, en la Iramilaci6 de I'expedienl hi hauran de participar eis
órgans corresponenls de la Subdirecció General de Salul Laboral i Prevenció de
Riscos de la Direcció de Serveis i la Subdirecci6 General de Recursos Humans de la
Direcció General de la Policia, sense perjudici de les competencies del Comité de
Seguretat j Salut Laboral del cos de mossos d'esquadra, previstas a la normativa
vigent en materia de pravenció de riscos laborals.

Article 13
Iniciaciá del procediment de passi a la situació de segona activitat
13.1 L'expedient per al passi a la siluació de segona activilal per ra6 de la
disminució de les condicions fisiques o psiquiques s'iniciara per resoluci6 dellde la

, directorIa general de la Policia, en base a I'informe emés en aquest sentit per la
Unilal de Vigilancia de la Salul, i d'acord amb el procediment que es regula en
aquest Decret. Aquesta resoludó ha de fer constar la minva de les condicions
fisiques o psíquiques segons I'examen reantzat per la Unitat de Vigilancia de la Salut
i s'ha de notificar la persona funcionaria interessada en un termini de deu dies
nalurals comptador a partir de la finaHlzaci6 dei lermini de qué disposa la Unital de
Vigilancia de la Salul per a elevar I'informe alla la directoria generai de la Policia.
13.2 La resolució d'iniciació del procedjment ha de contenir, si escau, les mesures
cautE:lars que es considerin adients, en ordrea la retirada de I'arma, canvi
provi~¡onal de lIoc de trabal! o les que es considerin adiants en I'ambit de les



condicions de prestació del servei per tal de preservar la salut j la integritat física de
la persona funcionaria en qüestió o de terceres persones.
13.3 La persona interessada ha de notificar a la Direcció General de la Policia en un
termini de deu dies naturals a comptar des de la notificació de la resolució d'iniciaci6
de I'expedienl, la designa com a membres del Tribunai medic de dos metges o
metgesses, un/a titular; un/a suplent, identificats amb els noms, els cognoms i els
números de col-legiatlda, així com les dades necessaries per a la seva localitzaci6 i
convocatoria.

Article 14
Tribunal medie
14.1 El/la directoria general de la Policia ha de nomenar, en el termini de cinc dies
habiis comptador a partir de la finalitzaci6 del termini a qué fa referencia I'article
13.3, el Tribunal médic al qual li correspon dictaminar sobre la disminució de les
condicions físiques o psíquiques de la persona funcionaria.
14.2 El Tribunal medic ha d'estar composl pels membres segOenls:
a) D:Js/dues metges/metgesses, unla titular al qua,1 eorrespon la presidéncia, i unla
suplent, que actuará com a presidentla suplentla si s'escau, designals/ades pel/per
la di, '3ctor/a general de la Policia d'entre elslles melges/ses adscrits/les al Servei
d'Avaluació Medica de la Subdirecci6 General de Recursos Humans.

b) bs/les dos/dues melges/ses, litular i suplenl, designals/des per la persona
intercssada, de conformilal amb les previsions formulades per I'artlcle 13 d'aquesl
Decret.
En c· s que la persona interessada no faej ús de la prerrogativa que li atorga I'article
13 "¡.quest Decret o be que els/les melges/ses deslgnals/ades per la persona
interessada no compareguin en I'acte previst a I'article 15 d'aquest Oecret. els/les
metg·:::s/ses que hauria de designar la persona interessada seran substitu"its par dues

pers,les facultalives del Servei Calalá de la Salul, amb els coneixemenls a que fa
refer 'nela I'apartal 2.c) d'aquesl article, i escollils de la manera que s'hi preveu,
c) e 3/d ues melges/ses, un lilular i un suplenl, amb els coneixements idonis en
relació amb el tipus d'afecció o de malaltia que pateix la persona funcionaria,

escollils per sorteig enlre les persones facultatives adscriles al Servei Calalá de la
Salu
Les ,';rsones membres suplents substituiran els/les titulars en cas d'abséncia,
vaca _o malaltia d'aquests/tes.
14.3 om a secretari/ariadel Tribunal medie, i sense tenir-ne la condici6 de membre,
actuara, amb veu pero sense vot, una persona funcionaria de I'ambit professional de
la sa"Jt adscrit a la Subdirecci6 General de Salut Laboral i Prevenci6 de Riscos de la
Direc~ió de Serveis.
14.4 e 3; validesa de la eonstitució de les sessions requereix la preséncia deIs tres
men .es del Tribunal médic, ja siguin titu/ars o suplents, garantint en qualsevol cas



la representació de les parts (Oirecció General de la Policia, persona interessada, i
Servei Catala de la Salut).
Els dictamens medies i els informes que emeti el Tribunal medie, així com també els
seus acords, s'han d'adoptar per majoria sense perjudici que el/la metge/ssa que
discrepi del parer majoritari elabori un informe particular, que haura d'acompanyar al
dictamen que elevi el Tribunal médic a la persona titular del departament competent
en materia de seguretat pública per tal que adopti la resolució pertinent, de
conformitat amb I'article 63.2 de la L1ei 10/1994, d'11 de julioL
14.5 Les assisténcies deis membres a les sessions del Tribunal medic meritaran les
indemnitzacions que siguin procedents de conformitat amb la normativa vigent sobre
indemnilzacions en I'ambit de l'Adminlstració de la Generalitat de Catalunya.
14.6 En tot alió no regulat per la L1ei 10/1994, d'11 de juliol, i per aquest Decret, el
Tribunal medie es regira per les seves normes de funcionament intem, que hauran
de ser aprovades per la Comissió Permanent del Consell de la Policia-Mossos
d'Esquadra que es crea en la disposició addicional primera d'aquest Oecret i,
supletóriament, pel que estableixen quant al funcionament deis órgans col-Iegiats la
L1ei 13/1989, de 14 de desembre, d'or9anilzació, procediment i régim juridie de
l'Administració de la Generalital de Catalunya, i la L1ei 30/1992, de 6 de novembre,
de régim jurldic de les administracions públiques i dei proeediment administratiu
comú.

Artiele 15
Tramilació del procediment
15.1 En el lermini de quinze dies des del seu nomenament, el Tribunal médic ha de
citar la persona funcionaria a fi i efecte de dur a terme el reconeixement medic, que

s'haura de practicar dins el termini de quinze dies, comptador des de la citació.
El reconeixement medic ha de comprendre tates les proves i exploracions mediques
que el Tribunal médic consideri pertinents per a avaluar I'estal fisic o psiquic de la
persona funcionaria i ies han d'efectuar lols els membres, lIevat que decideixin, per
unanimitat, que el practiqui algun o alguns d'ells/d'elles o un/a altre/a especialista.
15.2 En el cas que la persona funcionaria es trobi impossibilitat per a poder
compareixer a les dependencies on el Tribunal ha de realitzar el reconeixement,
aquest es podra efectuar, sempre que es justifiqui la impossibilitat mitjanyant
certificat médic oficial del/de la metge/ssa que I'atengui, en el domicili de la persona
interessada o en el centre sanitari on estigui ingressat/ada.
15.3 Si la persona funcionaria no compareix a la citació del Tribunal medic i no
al-lega cap causa que justifiqui aquesta incompareixenya, ha de tornar a ser
-convocada en un termini de set dies, comptador des de la data prevista per al primer
reconeixement medic no efectual.
Si tampoc no compareix en aquesta segona ocasió, i sense perjudici de la
responsabilitat disciplinaria que ~pogués ser-Ii exigida, el Tribunal, ,examinats els
informes medies de que disposi, ha d'emetre el dictamen.



En aquest supósit, si el procediment s'ha iniciat a instancia de la persona funcionaria
i el dictamen fos contrari a les seves pretensions, es resoldra I'arxiu de I'expedient
sense cap altre tramit, lIevat que el Tribunal dictamini I'existencia d'una disminució

de les condicions fisiques o psíquiques amb en1'ltat suficient per a propasar el passi
a la segona activitat o per a instar la invalidesa permanent que correspongui. En
aquestdarrer cas, ha de continuar la tramitació del procediment.

Artiele 16
Dictamen del Tribunal médie
16.1 Als efectes d'apreciar la disminució de les condicions físiques o psíquiques, el
Tribunal medic ha de tenir en compte les circumstancies següents:
a) Que les disminucions ocasionin limitacions funcionals a la persona afectada que
dificultin de forma objectiva i fefaent la seva capacitat per a conduir vehicles, per a
I'ús de I'armament i la resta de miljans de defensa reglamentaris, o per a la
intelVenció en les actuacions professionals de prevenció o restabliment de I'ordre o
la seguretat, de persecució i detenció de delinqüents, amb risc per a la vida i
integritat física de la propia persona funcionaria, d'altres persones fun.cionaries amb
qué intelVingui, o de persones terceres.
b) Que les disminucions físiques o psíquiques es considerin de caracter
previsiblement permanents, sense que puguin motivar, peró, la invalidesa perrnanent
total o absoluta, o la gran invalidesa.
16.2 El Tribunal médie disposa d'un termini de deu dies per emelre el dictamen
corresponent.

Article 17
Aeabament del proeediment
17.1 Emés el dictamen, el/la seeretari/ária del Tribunal, en un termini de cinc dies
des de la data del mateix, ha de donar a coneixer les actuacions a la persona
interessada perqué aquesta, en un termini de quinze dies des de que se 11 notifiqui el
dictamen, pugui al, legar tot alIó que consideri convenient per als seus interessos.
17.2 A la vista del dictamen i de les al'legaeions que hagi fel la persona funeionária,
el Tribunal médie ha de dictar en el termini de cinc dies 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/a la directorIa
general de la Polieia, juntament amb la totalitat de I'expedient administratiu.
La proposta s'haura de manifestar en algun deIs termes següents:

a) Quan la patología soferta par la persona funcionaria la incapaciti de manera
permanent per al compliment de les seves fundons, es propasara el passi de
I'expedienl a I'lnstitut Catalá d'Avaluacions Médiques, als efeetes oportuns.
b) Quan es consideri que l'e5tat de salut de la persona funcionaria no és deterrninant
d'incapacitat temporal, es proposara que s'insti I'alta als organs pertinents.



c) Quan es prevegi que, una vegada donada I'alta médica a la persona funcionaria,
la patologia que va provocar el passi a la situació d'incapacitat temporal li deixara
seqüeles en un grau que no I'incapaciti de manera permanent per al compliment de
les seves funcions, s'haura de proposar I'adaptació del !Ioc de treball o el passi a la
situació de segona activitat i determinar quina o quines funcions podra dur a terme la
persona funcionaria.
d) Quan la persona funcionaria es trobi en situació d'incapacitat temporal ¡ es prevegi
que, una vegada desapareguda la causa que la va motivar, no li quedaran seqOeles,
es proposara la continurtat en la situació d'incapacitat temporal.
e) Quan es detecti en la salut de la persona funcionaria alguna causa de passi a la
situació d'incapacitat temporal, es proposara a la Inspecció Médica la declaració
d'aquesta situació.
La proposta de resolució ha d'incloure els terminis per efectuar les revisions de la
situació de segona activitat, si escau.
17.3 La persona titular del departament competent en matéria de seguretat pública,
a la vista de les actuacions practicades, i a proposta dellde la directorIa general de la
Policia, ha de dictar en el termini de quinze dies la resolució escaient, que posara fi a
la via administrativa.

17.4 En el cas que en el termini de sis mesas n,o es dicti ni es notifiqui la resolució
expressa, cal entendre que ¡'acte presumpte té un sentit contrari a la declaració de la
situació de segona activitat.

Article 18
Revisi6 de les aptituds f1siques o psiquiques
18.1 Les persones funcionaries que es trobin en situació de segona activitat per
disminució de les condicions fisiques o psíquiques poden ser sotmeses a revisions
periódiques fins arribada I'edat de la jubilació foryosa, si es considera que han variat

les circumstancies que van motivar el passi a aquella situació administrativa.
18.2 El procediment de revisi6 es pot iniciar d'ofici o a instáncia de ia persona
interessada, dins del terrnini establert pel Tribunal médic en el seu dictamen, s'ha de
tramitar pel procediment anteriorment establert per a la declaracló de la situació de

segona activitat i ha de concloure amb una resolució que determini el passi a la
situació de servei actiu, la continu'itat en la situació de segona activitat o I'inici deis
tramits necessaris per a la invalidesa permanent total o absoluta, o gran invalidesa,
del/de la persona funcionária.
18.3 Llevat que estigui vigent la reserva del Iloc de treball com a resultat del passi a
la situació de segona activitat, en acordar-se el reingrés al servei actiu de la persona
funcionária, aquest s'ha de produir en el decurs del mes següent mitjanyant
I'adscripció provisional en un Iloe de la seva categoria que estigui vacant, tot
respectant la segOent prelació:
a) Per acord entre la persona interessada i la Subdirecció General de Recursos
Humans de la Direcció General de la Policia



b) A un lIoe a eseollir entre els lIoes de segona activitat existents als centres de
treball de les dues localitats mes properes a la seva loealitat de residéncia o de
destinació. A ['inici del procediment, la persona funcionaria haura d'optar per prendre
com a referencia per a escol1ir 1I0c a la seva locatitat de residencia o bé a la seva
darrera destinació. Un cop hagi escollit la loealitat de referencia, aquesta haura
d'optar per algun deis 1I0cs disponibles del grup de les dues localitats de residéncia,
o per algun deis 1I0es del grup de les dues localitats de destínació.
Així mateix, ha de participar obligatoriament a la convocatoria en qué s'ofereixi el seu
1I0c de treball per a ocupar-la amb carácter definitiu, d'acord amb el que disposa
¡'article 26.3 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre.

Capitol V. L10cs de trabal[ de suport técnic per a qui no pot continuar fent tasques
policials

Article 19
Opcló per Ilocs de treball no policials
19.1 El personal del cos de mossos d'esquadra pertanyent a les escales básica,
intermedia, executiva i superior que sigui declarat per causes físiques o psíquiques
en invalidesa pemnanent total per a les tasques policials, podrá optar per ocupar
algun deis lIocs de treballno policials que es reservaran especificament al personal
del cos de mossos d'esquadra que tingui aquest grau d'invalidesa en la relació de
1I0cs de treball (RLT) del departament competent en matéria de seguretat pública i,
preferentment, de la Direcció General de la Policia. Aquests Ilocs de treball, d'acord
amb que s'estableixi a la RLT, implicaran el desenvolupament de funcions
genériques de suport.
Aquesta opció podra exercir-Ia el personal interessat en el termini maxim de dotze
mesas a comptar des de la data de la resolució de declaració de la invalidesa
permanent total per I'órgan competent en materia de seguretat social.
19.2 L'assignació d'algun d'aquests lIoes de trebal! requerira informe previ del Servei
de Prevenció de Riscos Laborals de la Subdirecció General de Salut Laboral i
Prevenció de Riscos sobre les funeions que pugui desenvolupar la persona
funcionaria d'acord amb lesseves capacitats físiques i psíquiques.
19.3 Si la persona funcionaria no' exerceix I'opció ,d'ocupar alguns deis esmentats

1I0cs de treball no policials en el termini de dotze mesos des de la data de la
declaracio d'invalidesa, s'iniciaran els tramits per a la jubilacio de la persona
funcionaria.

Article 20
Permanéncia en el 1I0c de treball
20.1 El personal del cos de mossos d'esquadra declarat en invalidesa permanent
total per a les tasques policials que passi a ocupar 1I0cs de treball no policials,



romandra en aquests 1I0cs mentre es mantingui ['esmentada situació d'invalidesa
permanent total.
Hi romandra fins a la seva jubilació per edat, lIevat que passi a una altra situació
administrativa, Ii sigui declarat per I'organisme competent un grau diferent de la
permanent total que, o bé li permeti retornar a la seva activitat o es produeixi la
perdua de la condició de persona funcionari per altres causes.
20.2 Si la persona funcionaria declarada en invalidesa permanent total renunciés al
Iloc de treball no policial assignat, Ii será declarada la situació de jubilació
corresponent, d'acord amb la normativa de funció pública aplicable.

Article 21
Funcions deis 1I0cs de treball no policials
Les funcions genériques de suport, que han d'adaptar-se a les discapacitats de cada
persona funcionaria, i que en cap cas no implicaran el desenvolupament de tasques
policials, seran les següents:
a) Funcions de suport técnic superior en relació amb I'ambit del comandament, la
direcció, I'orienlació, la coordinació i la inspecció deis serve;s. Els Ilocs de treball que
desenvoluparan aquestes persones es denominaran genéricament a la RLT
"Técnie/a superior de suport", reservats a persones funcionaries del cos de mossos
d'esquadra de I'escala superior o de I'escala executiva en situació d'invalidesa
permanent total.
b) Funcions de suport técnic intermedi, en relació amb la gestió i la supervisió
técnica de les diverses árees i unilals. Els 1I0cs de treball que desenvoluparan
aquestes persones es denominaran genéricament a la RLT "Técnic/a intermedi/edia
de suport", reservats a persones funcionarias del cos da mossos d'esquadra de
I'escala intermedia en situació d'invalidesa permanent total.
e) Funcions de suport técnic basic, en relaci6 amb les tasques executives derivades i
complementaries de les funcions de caracter superior o intermedi assignadés als
1I0os de treball de técnicJa superior de suport i lécnicJa inlermedi/édia de suport en
les diverses arees, unitats o serveis. Els l10es de trebal! que desenvoluparan
aquestes persones es denominaran genéricament a la RLT "Técnic/a basicla de

suportO reservals a persones funcionáries del cos de mossos d'esquadra de I'escala
basica en situaci6 d'invalidesa permanent total,

.Article 22

Adscripció als 1I0cs de treball
22.1 Les persones funcionaries del cos de mossos d'esquadra declarades en
situaeió d'invalidesa permanent total per a les tasques polieials, si així he han
sol'lieitat d'acord amb el previst en aquesta regulació, seran adscrites
provisionalment, als lIoes vacants reservats a aquests efectes per a aquest personal.
Aquestes persones han de ser adscrites amb caracter preferent en algun deis lIocs
vaeants de la relació de lIoes de trebal! en que par les funcions assignades, 8stigu¡



prevista la seva provisió per persones funcionaries del cos de mossos d'esquadra en

situació d'invalidesa permanent total, per acord entre la persona interessada i la
Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia
En el procediment d'adscripció s'haura de tenir en compte que les concretes
caracteristiques i la invalidesa que presenti la persona funcionaria siguin compatibles
amb les funcions a desenvolupar en el 1I0c de treball a assignar.
En cas de no haver-hi acord, la persona funcionaria no ocupara cap altre !Ioc i es
creara en un termini de tres mesas un Iloc funcionalment compatible amb la seva
invalidesa declarada, a escollir per la persona funcionaria entre el centre de treball
on ocupava el darrer !Ioc de treball policial o la localitat més próxima al seu domicili.
Aquest termini de tres mesos es computara a partir de la data en que la persona
funcionaria hagi presentat un escrit manifestant el seu desacord respecte del lIoc

inicialment proposat.
22.2 Les diligencies de cessament i de presa de possessió de ies persones
funcionaries que accedeixin a un !Ioc de treball de suport técnic han de ser inscrites
al Registre General de Personal de la Generalitat.
22.3 En cas que hi hagi més d'una persona funcionaria del cos de mossos
d'esquadra declarades en situació d'invalidesa permanent total per a les funcions
policials que, havent exercit I'opció prevista en aquesta regulació i tenint les
condieions per a fer-ho, estiguin interessades en I'ocupaeió d'un mateix 1I0e de'

treball de suport reservat per a aquest personal, tindrá prioritat per a ocupar-lo el/la
policia amb invalidesa derivada d'accident de treball i, en cas d'igualtat en el tipus de
contingencia causant de la invalidesa, aquell/a que tingui mes edat.
22.4 Quan es tracti d'una invalidesa permanent total deguda a causes de tipus
psíquic, el desenvolupament de les tasques concretes del 1I0c de treball assignat es
podrá portar a terme en unes dependencies o centre de treball del departament
competent en materia de seguretat pública que no corresponguin a la Direcció
General de la Policia.

Article 23
Anma reglamentária i elements d'acreditació
El personai funcionan declarat en invalidesa penmanent total per a les funcions
policials i que ocupi lIocs de treball técnic superior, intermedi o basic de suport, no
disposara de I'arma reglamentaria ni deis elements d'aereditació professional
corresponents a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, sense perjudici de
I'aereditació professional corresponent que els sigui Iliurada.

Article 24
Retribucions
24.1 El personal'del cos de mossos d'esquadra que ha estat declarat en invalidesa
permanent total i que ha exercit I'opció prevista en aquesta regulació, ha de percebre
les retribueions basiques corresponents a- la seva categoria en el cos de mossos



d'esquadra i les de earacter personal que tenia reconegudes, a més de les
complementaries del Jloe de trebaJ! no policial que es pass; a ocupar.
24.2 Durant el temps en que les persones funcionarias del cos de mossos
d'esquadra en situació d'invalidesa permanent total ocupin lIocs de treball de suport
a elles reservats i ates que aquests lIocs poden tenir assignades unes
remuneracions que suposin una base de cotització inferior a la mitjana de les bases
de cotització anteriors a la declaració en situaeió d'invaHdesa permanent total,
d'acord amb el que disposa la normativa vigent en materia de seguretat social, la
persona funcionaria, la Generalitat de Catalunya i la Tresoreria General de la
Seguretat Social subscriuran un conveni especial o fórmula analoga en els termes
normativament establerts amb la finalitat de complementar les cotitzacions derivades
de les remuneracions pereebudes amb posterioritat a la declaraci6 d'invalidesa

permanent total i poder tenir drets a unes pensions equivalents a les que haguessin
resultat en cas de mantenir~seen l'ocupaci6 deis eorresponents Ilocs policials.

En aquest sentit, la cotitzaci6 complementaria, que sera pagada íntegrament per la
Generalitat, haura de ser tal que, sumada a la que es derivi del lIoc de treball de
suport efectivament ocupat, el resultat final no sigui inferior a la cotització
carresponent allloc de treball de la categoria i nivel! del cos de mossos d'esquadra a
la qual pertanyi la persona funcionária afectada,
La suma de les retribucions percebudes per la persona funcionaria declarada en
situació d'invalidesa permanent total corresponents a la pensió d'invalidesa
reeoneguda més les retribucions del 1I0c de suport ocupat equivaldra al 100% de les
retribucions fixes que venia percebent abans de la declaraeió en invalidesa
permanent. Amb aquesta finalitat, si s'escau, s'incrementara el nivell del lIoc, o
s'ajustará la durada de la jornada laboral, sense que en cap cas no es pugui produir
un increment de la jornada de treball anual del cos de mossos d'esquadra.

Article 25
Régim disciplinari i d'incompatibilitats
25.1 Les persones funcionáries declarades en invalidesa penmanent total per a
tasques ¡:x>licials que passin a ocupar Iloes de trebal! de suport resten sotmases als
regims disciplinari i d'incompatibilitats que s6n d'aplicació a les persones funcionaries
del cas de mossos d'esquadra.
25.2 Per a la ponderaci6 de les actuacions que poguessin ser constitutives de falta
per part de les persones funcionaries del cos de mossos d'esquadra declarades en
invalidesa permanent total per a tasques policial s que passin a ocupar lIocs de
treball de suport, es tindran en eompte les especials condicions i circumstancies que
concorrin en la prestaci6 del servei en els 1I0cs de treball de suporto

Article 26
Realització de serveis extraord;naris



Les persones que sent declarades en situació d'invalidesa permanent total passin a
ocupar Ilocs de trebal! no policials en I'ambit de els funcions de suport a que fa
referencia aquesta regulació, només podran realitzar serveis extraordinaris retribu"its
propis de les tasques encomanades.

Article 27
Procediment d'assignació deis Ilocs de treball
27.1 El procediment d'assignació a 1I0cs de treball de suport s'iniciará a sol, licitud de
la persona funcionaria del cos de mossos d'esquadra declarada en situació
d'invalidesa permanent total, que haura de formular-la en un termini maxim de 12
mesas a comptar des de la data de la resolució de I'lnstitut Nacional de la Seguretat
Social de declaració d'invalidesa permanent total.
27.2 La persona funcionaria del cos de mossos d'esquadra declarada en situació
d'invalidesa permanent total haura d'aportar juntament amb la seva sol· licitud, la
cópia de la resolució de I'lnstitut Nacional de la Seguretat Social notificada a la
persona interessada i la resta de documentació que la persona interessada consideri
adients.
27.3 Per a la determinació de les concretes limitacions que pateix la persona
funcionaria del cos de mossos d'esquadra i la millor assignació de les tasques
atribuIdes als 1I0cs de treball de suport, aquest expedient es remetrá al Servei de
Prevenció de Riscos Laborals, que revisara la documentació ¡examinara
médicament a la persona funcionária, als electes de la seva valoració.

Article 28
Revisió de la declaració d'invalidesa
28.1 En eis supósits en qué, amb posterioritat a la incorporació als 1I0cs de treball de
suport, s'inicff per part de l'lnstitut Nacional de la Seguretat Social o a petició de la
persona interessada un procediment de revisió de la situació d'jnvalidesa de la
persona funcionaria, aquesta té I'obligació de comunicar al/a la directorIa general de
la Policia la resolució dictada per l'lnstitut Nacional de la Seguretat Social en relació
amb el procediment de revisió esmentat, perqué es puguin adoptar les mesures
oportunes.
28.2 Si la resolució dictada per l'lnstitut Nacional de la Seguretat Social en el
procediment de revisió determina la inexistencia d'invalidesa permanent total per
mil/ora, s'acordara que la persona funcionaria passi a ocupar, mitjanyant adscripció
provisional, un Hoc vacant en la mateixa localitat i de la mateixa escala i categoria
que ocupava en el moment de la declaració de la invalidesa permanent total.
28.3. Si la resolució dictada per l'lnstitut Nacional de la Seguretat Sociai en el
procediment de revisió determina el passi a la situació d'invalidesa permanent
absoluta o gran invalidesa, s'iniciaran els trarnits necessaris per a la jubilació foryosa
de la persona funcionaria.



Disposicions addicionals

Primera
Es crea, en el si del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra, una comlSSlO
permanent de caracter paritari, integrada per una persona representant de
cadascuna de les organitzacions sindicals presents en aquest órgan i el mateix
nombre de representants de l'Administraci6, que tendira a la participaci6 equilibrada

de dones i homes, i que tindrá eom a finalitat el seguiment de les politiques de
segona activitat en el cos de mossos d'esquadra i de I'aplicació d'aquest Decret,
amb facultats de proposta i d'informe previ sobre aquesta materia.
Aquesta comissió es dotara d'un reglament específic de funcionament intern en el
termini d'un mes des de la seva constitució, que haura de ser aprovat pel plenari del
Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra.

Segona
Totes les persones que durant la tramitació d'un expedíent de segona aclivitat
tinguin coneixement o accés a dades personals de caracter medic especialment
sensibles i protegides pel dret a la intimitat, hauran de guardar ia deguda reserva
professional al respecte i complir rigorosament la normativa vigent sobre protecci6

de dades de carácter personaL

Tercera
Es modifica el Oeeret 401/2006, de 24 d'oetubre, pel qual s'aprova el reglament de
provisió de 1I0es de treball del eos de mossos d'esquadra, en el següent sentit
d'afegir-hi una nova disposici6 addicional quarta:
"Provisió definitiva deis 1I0es de treball de segona aetivitat
Els 1I0es de treball que, d'aeord amb el que s'estableixi a la eorresponent relaeió de
Iloes de treball, puguin ser oeupats per persones funcionáries del eos de mossos
d'esquadra en la situaeió administrativa especial de segona aetivitat, seran proverts
de forma definitiva mitjanc;ant concurso
Les bases de· les convocatories d'aquests concursos determinaran els requisits per a
prendre-hi part, així com els mérits adequats al contingut i a les caracteristiques deis
1I0es a proveir, d'acord amb el previst a I'article 9.1 d'aquest Oeeret,"

Quarta
La identificació deis lIocs de segona activitat, d'acord amb el que disposa aquest
Oeeret, no ha d'impliear un inerement de la plantilla del eos de mossos d'esquadra
per aquest motiu, mentre no es perjudiqui I'operativitat del eos I per tant el dret a la
segúretat de la ciutadania.

Cinquena



D'acord amb el que disposa el capitol cinqué d'aquest Decret, en el cas que els/les
mossos/es declarats/des en ineapacitat permane'nt total o en grau superior optin per
reincorporar-se a lIoes de treball en tasques no policials i no considerats efeetius
del cos de mossos d'esquadra a efectes del seu finanyament per part del I'Estat, la
seva incorporació comportara la retenció o desdotació economica d'un lIoc de treball
no policial en el departament competent en matéria de seguretat pública. Dita
retenció o desdotació s'haura de portar a terme en el terminí maxím de sis mesos a
comptar des de la reincorporació del/de la mosso/a incapaeitatlada al nou Iloc. Una
vegada efectuada la desdotació o retenció del Iioc de treball, la playa de mosso/a
que va quedar alliberada en efectuar dita opció podra ser ofertada en la propera
convocatoria que es faci de seleccíó de mossos d'esquadra.

Sísena
De confomnitat amb el que estableix aquest Decret i als efectes de la determinació
de I'edat legal de jubilació, es tindran en compte les regulacions específiques en
matéria de seguretat social per a incapacitats i d'altres modificacions que puguin
afectar a les persones implicades.

Dis'posicions transitories

Primera
En el termini máxim de dos anys des de I'entrada en vigor d'aquest Decret, es
convocara un concurs per a la provisió definitiva de tots els lIocs ocupats
provisionalment en segona activitat.

Durant aquest període de dos anys, no es canviara cap adscripció provisional de
segona activitat sense el consentiment de la persona afectada.

Segona
Les persones membres del cos de mossos d'esquadra que en el moment de
I'entrada en vigor d'aquesta reguladó es trobin en la situació d'invalidesa permanent
total disposaran d'un termini d'un any des de la seva entrada en vigor per a
manifestar si opten per ocupar un l10c de suport. E,n cas que aquesta opció no
s'exerceixi en el termini indicat, es tramitara la jubilació corresponent d'aquestes
persones funcionáries, d'acord amb I'establert a la normativa de funció pública
aplicable.

Disposicions finals

Primera

ANGEL
Resaltado



Es faculta la persona titular del departament competent en materia de seguretat
pública per a dictar les disposicions necessaries per al compliment del present

Decret.

Segona
Aquest Decret entrara en vigor J'endema de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, de de 2008

José Montilla Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Consel/er d'lnterior,
Relacions Institucionals i Participació




