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 Comunicar primer de tot que a la pàgina web teniu algunes novetats, com un pacte amb 
l’Associació de Bombers Discapacitats (AIL-BOD), ja que després d’aprovar el nostre decret 
estan patint una persecució per part de l’INSS, que amb anterioritat no havia passat. És 
casualitat o pressions? També us volem informar de que el decret ha estat impugnat davant del 
TSJC, concretament en aquests moments hi ha 5 interposicions. Bé, si mireu la pàgina web 
trobareu encara més coses. 
 
 Com ja sabeu, en el seu moment vàrem aconsellar que no es demanés per part de  
ningú les places de segona activitat, ja que el decret està ple de trampes i considerem que no 
és del tot correcte. 
 
 Ara, un cop estudiat el Decret, us aconsellarem en relació a les diferents modalitats per 
tal de demanar la segona activitat i també és possible que en alguna d’elles us aconsellem que 
no demaneu res ja que us pot causar un important perjudici. 
 
  
PLACES PER L’EDAT DE 57 ANYS:   
 
 Procediment de l’article 9. En aquest moment creiem que pocs funcionaris tenen 
aquesta edat, queda clar que és voluntari però tampoc se sap quin tipus de servei faran, 
suposem que no seran serveis al carrer. En un principi es pot demanar amb tranquil·litat, no hi 
ha cap problema aparentment, en la pàgina web trobareu un model de sol·licitud. 
 
  
PLACES PER DISMINUCIÓ FISICA O PSÍQUICA:   
 
 Procediment del article 10 al 18. En aquest cas pot haver-hi alguns problemes que 
poden perjudicar al funcionari, mirarem d’explicar els més importants. 
 
 Es pot arribar a passar reconeixement mèdic per 3 camins:  

 El PRIMER, es quan ho demana el propi interessat, art. 11.2. El problema que veiem 
està en que s’ha de posar a la sol·licitud quina disminució tens, en el cas que ho passis 
pel registre per tenir una copia segellada. No pot ser, i ho trobem del tot incorrecte, que 
funcionaris que no són metges pugin veure el tipus de disminució que pateix el 
funcionari, per tal motiu aconsellem no posar-ho.   

 El SEGON, per informe del comandament del funcionari (tingueu en compte que agents i 
comandaments sempre tenen algú per sobre).  

 El TERCER, per un representant sindical amb representativitat. Per tal motiu molta cura 
en explicar certes disminucions. 

 
 En la proposta del tribunal, art. 17.2 a), es pot fer constar que la disminució incapacita 
permanentment al funcionari per a les seves funcions, fent una proposta de que es passi 
l’expedient a l’ICAM. S’ha de tenir en comte que el tribunal mèdic, art. 14.2 c), està format per 
un metge de l’ICAM. Pot passar que l’ICAM faci un informe adreçat a l’INSS amb una proposta 
d’incapacitat permanent, que pot ser parcial, total, absoluta o gran invalidesa. Es pot recórrer 
als Tribunals del Social, però és un procés esgotador. 
 
 En el cas d’una incapacitat total, absoluta o gran invalidesa, si el funcionari no demana 
una de les places de suport reflectides en el decret, el Departament procedirà a iniciar un 
expedient de jubilació forçosa. 
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 En tot cas, tant si et jubilen com si demanes una plaça de suport, la teva plaça en el cos 
de mossos d’esquadra sortirà a concurs públic per tal de poder-la adjudicar a un nou 
funcionari més jove i sa. 
 
 Fins aquí el que hem exposat es refereix a malalties comunes, en las quals no intervé la 
Mútua, ja que si es tracta d’un accident laboral o una malaltia laboral tots el tràmits el fa la 
Mútua. 
 
 Molt a pesar nostre, us hem d’aconsellar, que com menys gent sàpiga que teniu alguna 
malaltia molt millor. Si esteu ben col·locats i podeu passar, no demaneu de moment res de res. 
En el cas que no fos possible, un aconsellem que ens feu un truc o ens expliqueu en un correu 
quina es la vostra situació. AMAGUEU EL QUE PUGUEU. 
 
 En el cas de demanar-ho, en la pàgina web teniu un model de sol·licitud per disminució 
física o psíquica. 
 
 
 
PLACES PER INCAPACITAT PERMANENT TOTAL:   
 
 En el cas dels funcionaris que estan fora del cos tenen un any per a sol·licitar una 
plaça des que es va publicar el decret, en el cas de no demanar res es procedirà a un expedient 
de jubilació forçosa (Disposició Transitòria segona). 
 
 A pesar que el decret estigui impugnat aconsellem demanar la plaça i si algú després vol 
fer un recurs contra el procediment, i de forma indirecta contra el Decret, pot fer-ho sense cap 
problema. 
 
 Si a algú no li interessa el que li ofereix l’Administració la solució pot passar per 
demanar la plaça i, després de la primera nòmina, demanar l’excedència per incompatibilitat o 
per qüestions privades. 
 
 Sobretot s’ha d’evitar en tot moment l’expedient de jubilació, ja que seria molt 
difícil poder tornar al cos si hi ha canvis en la situació d’incapacitat  permanent. També, en el 
cas que fos acceptat l’expedient de jubilació per la Seguretat Social, teniu molt en compte que 
seria incompatible cotitzar per una feina i la pensió de jubilació. 
 
 Hem de recalcar, tal com hem dit abans, que es perd la plaça de mosso d’esquadra i 
que aquesta acabarà sortint a concurs públic per tal d’adjudicar-la a una persona jove 
i sana. 
 
 
 
PLACES PER INCAPACITAT PERMANET ABSOLUTA I GRAN INVALIDESA:  
 
 Aquestes places s’ha de demanar a l’empara de l’acord signat amb els sindicats del cos. 
 
 En el cas que la Unitat de Vigilància de la Salut consideri que pots treballar en places de 
suport s’aplicarà el Decret. 
 
 Podem dir el mateix que hem dit per la total. Se suposa que en cas de no poder 
treballar s’iniciarà l’expedient de jubilació forçosa. 
 
 Però en aquest cas es planteja un altre problema: algunes de les Absolutes i Grans 
Invalideses en un principi són persones que no poden treballar a curt termini ja que estan fent 
rehabilitació i que tenen  problemes seriosos.  Amb el temps  aquests  problemes poden millorar  
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per tal de poder desenvolupar alguna tasca adequada, però si abans se’ls du a terme una 
jubilació difícilment podrien tornar al cos. 
 
 Per tal de poder-ho demanar teniu un model que serveix tant per a la absoluta com per 
a la gran invalidesa.   
 
 
COMUNICACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ PER PART DEL FUNCIONARI: 
 
 Segons el decret, a l’empara de l’article 11.5, tot funcionari que li sigui comunicat per 
part de l’INSS una incapacitat permanent (parcial, total, absoluta i gran invalidesa) ha de 
comunicar-ho a l’administració. 
 
 A la pàgina web teniu un model per tal de poder-ho fer. Aconsellem no adjuntar amb la 
sol·licitud la resolució de l’INSS, ja que l’administració ja rep una notificació de l’INSS.  
 
 
TANTS PER CENT PER DISCAPACITAT PER RESOLUCIÓ DE L’ICASS: 
 
 Aquest tant per cent el pot tenir un funcionari tant si té una incapacitat permanent com 
si no la té. Aquest tant per cent no es dóna d’ofici, l’ha de demanar el funcionari a l’ICASS.  
 
 Aconsellem que el document de l’ICASS, en el que consten dades mèdiques molt 
sensibles, no cal facilitar-ho al departament d’Interior. Com heu de saber la seva utilitat és per 
pagar menys d’IRPF. Aquestes dades es poden aportar posteriorment a la Declaració d’Hisenda 
que realitzi el funcionari i així les dades mèdiques que consten al document no arribaran al 
departament d’Interior perquè aquest les pugui utilitzar. 
 
 
Res més de moment. Gràcies pel vostre suport, estem a la vostra disposició en cas de dubtes. 
 
 
Continuarem informant i dient la veritat. Us agrairíem que aquest escrit el poguéssiu 
penjar als vostres serveis i que l’envieu per correu a les vostres companys, és 
important que arribi a totes les comissaries i col·laboreu repartint fotocòpies a tots els 
companys! Gràcies pel vostre suport! 

 
 

 La junta d’AIL-MED. 
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