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2. Normativa afectada

– Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions

3. Competència

– Llei 22/2009, del 18 de setembre, per la qual es regu-
la el sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.
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A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu 
del Grup Parlamentari Socialista, Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Dolors Camats i Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 100.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de 

llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als 
cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al 
de Mossos d’Esquadra i al de les Policies Locals: 

Antecedents

Necessitat i objecte de la proposició de llei

Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per 
aquest Parlament i en cada una d’elles es regula la se-
gona activitat de forma no coordinada i efectiva. Les 
esmentades lleis ja no donen resposta als funcionaris 
amb unes disminucions físiques o psíquiques, ni estan 
adequades a les normes internacionals i nacionals.

Cal doncs una modificació de les Lleis que sigui un 
reflex dels darrers canvis normatius i criteris jurispru-
dencials dels darrers temps, en el sentit de reconèixer 
la compatibilitat del treball derivada de qualsevol ti-
pus d’incapacitat.

Normativa afectada

– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

– Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’esquadra.

– Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya.

– Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya.

Competència

L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
2006 estableix 

les competències de la Generalitat en matèria de se-
guretat.

Afectacions pressupostàries

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Exposició de motius

Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per 
aquest Parlament i en cada una d’elles es regula la se-
gona activitat de forma no coordinada i efectiva. Així 
en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments 
de Catalunya, es regula la segona activitat en el Títol II,  
Capítol V, secció quarta, articles 39 i 40. En la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, es regula la segona activitat en el 
Títol II, Capítol III article 31.3, Títol III secció II Ca-
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pítol II, articles del 61 al 64. En la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les policies locals, es regula la segona ac-
tivitat en el Títol V, Capítol III article articles 43 i 44.

Les esmentades lleis ja no donen resposta als funciona-
ris amb unes disminucions físiques o psíquiques, ni es-
tan adequades a les normes internacionals i nacionals.

Es regula la destinació de segona activitat, que es defi-
neix com una situació administrativa especial per per-
metre els ajustos de personal i així poder garantir el 
servei davant dels canvis que pateixen els funcionaris 
d’aquests cossos pel transcurs del temps i per circums-
tàncies personals relacionades amb certes disminuci-
ons físiques o psíquiques pròpies o de familiars.

El passi a segona activitat pot ser per l’edat o per dis-
minucions físiques o psíquiques, que comporten que 
el funcionari no pugui realitzar les funcions principals 
del cos i per aquest motiu deixa en part de ser operatiu, 
podent realitzar serveis complementaris en destinaci-
ons de segona activitat en serveis operatius i no opera-
tius o de suport, amb la corresponent adaptació.

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos 
especials amb feines de policies i bombers no es pot 
accedir amb una minva física o psíquica que compor-
ti que no es puguin realitzar les seves funcions, per 
aquest motiu es sotmet als aspirants a proves físiques, 
psicològiques i mèdiques, així com a un període de 
formació teòrica i pràctica.

Des de l’entrada en vigor de les citades lleis fins a dia 
d’avui ens trobem amb noves normes tant a nivell in-
ternacional com de l’Estat. Aquestes normes, que són 
de rang superior, ens obliguen a adaptar-les a una rea-
litat que ha canviat molt en el temps.

El fet que una persona tingui una disminució psicofí-
sica, és a dir, una discapacitat, no pot comportar que 
es perdi la feina. Al contrari, és obligació de la seva 
administració de pertinença, assumir la seva integra-
ció. En tot cas, l’Administració ha de ser el garant del 
dret general a la readaptació professional de qualsevol 
discapacitat, tingui el grau que tingui reconegut, amb 
una condició física i psíquica que li permeti desplegar 
funcions útils. Doncs aquest dret és expressió del dret 
al treball i a la readaptació professional (articles 35 i 
40 CE), del dret a la integració de les persones amb 
disminució (article 49 CE), el dret a accedir i a man-
tenir-se en els càrrecs públics (article 23 CE) i, si es 
vol, la pròpia dignitat de la persona (article 1 CE). En 
aquest sentit es manifesta la abundant normativa eme-
sa en relació al dret d’integració laboral de les perso-
nes amb discapacitats.

En el nostre sistema jurídic les normes Internacionals 
tenen un pes específic de gran importància. Són invo-
cables directament (art. 96 CE) i, a més, són criteri in-
terpretatiu de qualsevol norma (art. 10 CE).

Aquest aspecte de vital importància ens porta a ade-
quar les tres lleis, en ser d’aplicació directa i immedia-

ta la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Perso-
nes amb una Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial 
de l’Estat el 21 d’abril de 2008, així com la Directi-
va 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa 
a l’establiment de un marc general para la igualtat de 
tracte en el treball i l’ocupació, dintre del Tractat de la 
Unió Europea, com també la resta de les normes en re-
lació als drets de les persones amb discapacitat.

S’ha de tenir present que la Convenció de l’ONU so-
bre els drets de les persones amb discapacitat ens in-
dica en el seu article 1 a qui li és d’aplicació aquest 
tractat, establint que dins de la definició de persones 
amb discapacitat s’hi inclouen les que «presenten de-
ficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials 
a llarg termini que, en interactuar amb diverses bar-
reres, poden impedir la seva participació plena i efec-
tiva en la societat, en igualtat de condicions amb les 
altres». Per tal motiu, el fet de passar a segona activitat 
per la disminució de les capacitats psicofísiques com-
portaria l’aplicació de dita Convenció ja que es trac-
ta de persones discapacitades, és a dir, és d’aplicació 
als funcionaris amb una pèrdua de les seves capacitats 
tinguin o no una incapacitat permanent reconeguda, i 
sent d’aplicació l’article 27 de la Convenció, ja que re-
gula en relació amb el treball.

Així, la Convenció de l’ONU dels drets de les perso-
nes amb discapacitat és d’aplicació als funcionaris dis-
capacitats i en base a ella s’ha de vetllar per la igualtat 
i no discriminació en la permanència en el treball, així 
com en la protecció a la igualtat de condicions labo-
rals, en el dret a beneficiar-se en igual mesura de la llei 
sense discriminació i en l’adopció de mesures que as-
segurin la realització de tots els ajustaments raonables 
necessaris, a més de vetllar per la promoció de progra-
mes de rehabilitació vocacional i professional.

En relació a la mateixa i quant a l’accés i manteniment 
de l’ocupació en condicions d’igualtat, és necessari 
tenir present les especials obligacions que cauen en 
l’àmbit del que és públic, ja sigui l’Estat o qualsevol 
altra entitat representativa, tant en la promoció de la 
citada igualtat com en el seu desenvolupament i ga-
rantia quan són aquestes entitats les ocupadores. En 
aquest sentit, la Convenció, que és normativa directa-
ment aplicable a tenor de l’art. 10 de la CE.

Per altra banda, hem de recordar la síntesi del que va 
establir el Tribunal de Justícia de les Comunitats Eu-
ropees (Gran Sala) a la Sentència de 17 juliol de 2008, 
en el Caso S. Coleman contra Attridge Law. El Tri-
bunal estableix com ha d’interpretar-se la Directiva 
2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, 
en el sentit que la prohibició de discriminació directa 
que estableix no se circumscriu exclusivament a aque-
lles persones que siguin elles mateixes discapacitades, 
sinó que abasta a més la discapacitat que pateixi un 
fill seu, a qui el treballador prodiga la major part de 
les cures que el seu estat requereix. Així doncs, s’ha 
de vetllar per no donar un tracte menys favorable a les 



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 640

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 44

persones amb un fill discapacitat respecte a aquelles 
persones que siguin elles mateixes discapacitades.

Amb tot plegat, aquesta modificació de les Lleis ha de 
reflectir els darrers canvis normatius i criteris juris-
prudencials dels darrers temps, en el sentit de reco-
nèixer la compatibilitat del treball derivada de qual-
sevol tipus d’incapacitat, fent compatible la desitjable 
reinserció del funcionariat amb capacitat disminuïda, 
amb independència de seu tipus i grau, en una plura-
litat d’activitats possibles que permeten les noves for-
mes d’organització laboral, els productes de suport, 
així com les noves tecnologies, particularment infor-
màtiques i de teletreball.

Aquest aspecte no ens pot fer oblidar que els cossos 
estan sotmesos al règim general de la seguretat soci-
al que té les seves pròpies normes que són clarament 
d’aplicació. Concretament, tenim la Llei 27/2011, d’1 
d’agost, sobre actualització, adequació y modernitza-
ció del sistema de Seguretat Social, que modifica el 
Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Segu-
retat Social, on en el seu preàmbul reconeix que es 
clarifica la compatibilitat de la incapacitat permanent 
total amb la realització de funcions i activitats distin-
tes a les que habitualment es venien realitzant, com és 
el cas dels col·lectius que tenen establerta i regulades 
funcions denominades de segona activitat.

La Llei està composada per quatre Capítols, tres Dis-
posicions Addicionals, una Disposició Transitòria, una 
Disposició Derogatòria i una Disposició Final.

En el Capítol I es recullen els principis del que és la 
segona activitat i quina és la seva utilitat pels cossos 
especials com bombers, mossos d’esquadra i policia 
local, així com la seva incidència en el desenvolupa-
ment de les seves funcions. Està integrat per tres ar-
ticles i els seus apartats, en el primer podem trobar 
l’objecte, el concepte, la finalitat i, molt important, la 
protecció social que pertoca, ja que estan sotmesos al 
règim general de la seguretat social i les seves normes, 
clarificant i quedant exclosos de l’aplicació de les nor-
mes de classes passives de l’Estat. És important com 
es pot arribar a una situació de segona activitat, restant 
limitat l’accés a un motiu per edat i l’altre a disminuci-
ons de les seves capacitats físiques o psíquiques. S’ha 
considerat adient regular en aquet capítol els drets i 
deures, les retribucions i la carrera professional, així 
com dues noves modalitats de dret, una és la reducció 
de jornada per discapacitat i l’altre una excedència per 
discapacitat.

Capítol II, ens regula en tres articles les situacions que 
ens poden portar a la segona activitat i en quina forma 
el funcionari haurà de tramitar la mateixa, es recullen 
tres supòsits: per edat, per disminucions de les seves 
capacitats i com a conseqüència de una discapacitat 
d’un familiar o quan una funcionària queda embaras-
sada i s’ha de preservar el seu estat.

El capítol III es considera que és un dels pilars bàsics 
per desenvolupar i posar en pràctica aquesta llei, el 
pes de la gestió recau en la creació d’un nou servei 
de caràcter assistencial i d’assessorament al funcio-
nari que passarà a una adaptació del servei. Es cre-
en dos òrgans: Servei de suport i atenció a la segona 
activitat i la mesa de col·laboració. Tota la gestió serà 
competència del Servei de suport que estarà gestio-
nat per personal amb discapacitat i amb una antiguitat 
mínima de 10 anys en el cos, tindran dues missions: 
ajudar al funcionari afectat i també fer xerrades a les 
diferents destinacions amb la finalitat de donar confi-
ança al funcionari. Quant a la mesa de col·laboració és 
on estaran totes les entitats representades, i aquelles 
entitats de persones amb discapacitat, l’administració 
i els comandaments, informarà el servei de suport i 
atenció a la mesa de tot el referent a la segona activi-
tat i de les problemàtiques de dia a dia, aportant per 
part de tots les solucions pertinents de millora de les 
actuacions.

El Capítol IV recull el tema de les funcions i dels con-
cursos o carrera professional. Les funcions són com-
plementàries, sense perjudici de la salut i amb les 
adaptacions i ajustaments raonables necessaris, mai 
en perjudici del funcionari. Alhora es regula la car-
rera professional a que tota persona té dret i no se li 
pot limitar o anular pel sol fet de patir una discapaci-
tat o malaltia, tant de concursos de trasllats com per 
poder ascendir de forma diferenciada amb la resta de 
personal.

En les disposicions es reafirma el caràcter social de la 
regulació que es d’aplicació, tenint present que la Se-
guretat Social ha reconegut aquelles professions que 
tenen regulada una segona activitat, així com la apli-
cació de la Convenció de l’ONU i de les Directives 
Europees en relació a la discapacitat i la discriminació 
directa o indirecta, deixant pel final la protecció de 
dades de tots els expedients a tractar i el seu respon-
sable.

És important la disposició transitòria, ja que fa esment 
a tot el personal que estigui treballant amb una adapta-
ció anterior a aquesta Llei, que seria d’aplicació al ser 
molt més favorable del que s’ha fet fins ara. Finalitzant 
amb la derogació dels reglaments de segona activitat 
i els articles de les Lleis que regulen aquesta situació, 
tant al cos de bombers, com al cos de mossos d’esqua-
dra i al cos de les policies locals, entrant en vigor al 
dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Sobre la base de la normativa que justifica clarament 
la modificació de les tres lleis per tal que siguin adap-
tades a les noves realitats i així donar empara als drets 
de les persones amb discapacitat.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent: 



16 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 640

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 45

Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte, concepte, finalitat  
i protecció social

1. L’objecte de la segona activitat en els cossos especi-
als de bombers de la Generalitat, de mossos d’esqua-
dra i de policies locals de Catalunya, és la integració 
laboral d’aquells funcionaris que per alguna causa no 
puguin desenvolupar les funcions principals o operati-
ves sense cap limitació.

2. El concepte parteix de que la segona activitat és una 
situació administrativa especial que té com a objec-
te garantir l’eficàcia en el servei dels integrants en ac-
tiu d’aquests cossos especials i permetre alhora l’ajust 
permanent d’escales i de categories i l’adaptació de la 
carrera professional als canvis que produeix el trans-
curs del temps, per malaltia o accident. La situació ad-
ministrativa de segona activitat ha d’ésser amb desti-
nació.

3. La finalitat de la regulació de la segona activitat se-
rà saber en tot moment quins efectius i distribució dels 
mateixos es corresponen a cada cos, per tal de conèi-
xer quines són les adaptacions que el servei permet per 
a aquells que estan destinats en segona activitat. En 
segona activitat es realitzaran serveis complementaris 
o directes preferentment en destinacions de segona ac-
tivitat.

4. Quant a règim de protecció social i jubilació, els 
funcionaris que pertanyen al tres cossos estan sotme-
sos al règim general de la seguretat social i cal ate-
nir-se al que determina per a aquests casos aquest sis-
tema de previsió, regulat pel Reial decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social.

5. Queda exclosa totalment l’aplicació del règim de 
classes passives de l’estat, i el règim de seguretat de 
social dels funcionaris civils de l’Estat, ja que és un 
règim totalment diferent.

Article 2. Situacions pel passi al segona 
activitat

1. La segona activitat es podrà aplicar: 

a) Per raó de l’edat, que en cap cas no pot ésser inferior 
a cinquanta-set anys, de forma voluntària.

b) Per discapacitat, dins de la definició de persones 
amb discapacitat s’hi inclouen els funcionaris que 
presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals 
o sensorials a llarg termini, que, en interactuar amb 
diverses barreres, poden impedir la seva participació 
plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions 
amb les altres.

Tenint en compte les funcions principals i operatives 
de cada cos, es contemplen, com a tals deficiències, les 
disminucions de les condicions físiques o psíquiques, 
lesions no invalidants i els diferents graus d’incapaci-
tat permanent, així com les situacions d’embaràs per 
tal de preservar la integritat del seu estat.

Aquesta situació no es circumscriu exclusivament a 
aquelles persones que siguin elles mateixes discapaci-
tades, sinó que a més podrà estar motivada per la dis-
capacitat que pateixi un familiar a càrrec fins a segon 
grau, a qui el treballador prodiga la major part de les 
cures que el seu estat requereix.

Article 3. Drets i deures

1. Drets: 

a. Les retribucions dels funcionaris en la situació de 
segona activitat dels membres dels cossos especials de 
bombers de la Generalitat, de mossos d’esquadra i de 
policies locals de Catalunya, correspondran a perce-
bre les mateixes retribucions totals que percebien en 
el moment del passi a aquesta situació, com la resta de 
membres del cos, sense perdre cap dret retributiu.

b. El funcionariat en situació administrativa de segona 
activitat podrà participar en processos selectius d’as-
cens i de trasllats, de la mateixa forma que els fun-
cionaris que no estan en segona activitat, sempre que 
no afecti el seu estat de salut i en llocs que es puguin 
adaptar a la seva discapacitat.

c. Aquell funcionari inclòs en la definició de persona 
amb discapacitat podrà sol·licitar voluntàriament una 
excedència especial per discapacitat o un permís vo-
luntari de reducció horària per disminucions de les ca-
pacitats, amb disminució proporcional de retribucions.

d. Si és el cas i la disminució comporta que el funcio-
nari no té la capacitat de realitzar cap funció en llocs 
de segona activitat, es procedirà a concedir una ex-
cedència especial per discapacitat. Si recupera la ca-
pacitat laboral plena s’aplicarà la resta de la norma- 
tiva.

e. El funcionari destinat en segona activitat no perd la 
condició d’agent de l’autoritat que ostenta ni els ele-
ments acreditatius del cos corresponent.

f. La resta de drets seran els mateixos que gaudeixen 
els funcionaris que no estan en segona activitat.

2. Deures:

a) Han de complir amb tot allò que imposa la profes-
sió, al igual que la resta de funcionaris que no estan en 
segona activitat.

b) Complir amb professionalitat les funcions encoma-
nades en segona activitat.

c) Serà d’aplicació la resta de normativa dels seus cos-
sos de pertinença.
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Capítol II. Procediment 

Article 4. Per raó d’edat

1. Serà d’aplicació al personal sense disminució objec-
tiva, que hagi complert almenys els 57 anys d’edat, i 
així ho sol·liciti.

2. En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el 
seu lloc de treball adaptat a l’edat o vol un lloc en una 
altre destí del cos o de l’administració.

3. En el supòsit establert en aquest article, l’interessat no 
podrà sol·licitar el reintegrament al servei ordinari o de 
primera activitat, abans d’haver romàs un mínim d’un 
any en la situació administrativa de segona activitat.

4. Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat que, un cop rebuda, la tramitarà al servei de suport 
i atenció a la segona activitat, o al servei recursos hu-
mans del municipi.

Article 5. Per disminució de les condicions 
físiques, psíquiques i altres causes

1. Per informe mèdic.

a) Per poder sol·licitar la segona activitat per disminu-
ció de les condicions físiques psíquiques el funcionari 
haurà d’aportar els corresponents informes mèdics, en 
els que constin el impediments per tal de continuar re-
alitzant les seves funcions principals.

b) En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el 
seu lloc de treball adaptat a les disminucions o vol un 
lloc en una altre destí del cos o de l’administració pro-
per al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats aporta-
rà els corresponents informes mèdics que així ho ava-
lin i que no impedeix realitzar les seves funcions prin-
cipals operatives.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat que, un cop rebuda, la tramitarà al servei de suport 
i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris 
i en el moment oportú.

2. Per resolució de l’Institut General de la Seguretat 
Social.

a) No es pot excloure de forma directa a cap funcio-
nari amb situació d’incapacitat permanent, amb inde-
pendència del seu tipus o grau, per quant dita exclusió 
seria discriminatòria, i s’efectuarà la valoració de les 
capacitats de la persona en relació als llocs de sego-
na activitat, sense entendre vàlida en aquest sentit la 
valoració de l’Institut General de la Seguretat Social 
amb la declaració d’incapacitat, que en cap cas serà 
pressupòsit de la falta de capacitat del funcionari per 
desenvolupar funcions en segona activitat.

b) En la sol·licitud el funcionari farà constar si es vol 
quedar en el seu lloc de treball adaptat a les disminuci-

ons o vol un lloc en un altre destí del cos o de l’admi-
nistració proper al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats per 
modificació de la incapacitat permanent, aportarà els 
corresponents informes mèdics que així ho avali, con-
forme pot realitzar les seves funcions principals ope-
ratives.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat, i que un cop rebuda la tramitarà la servei suport i 
atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris 
i el moment oportú.

Article 6. Altres qüestions sobre la disminució 
de la capacitat

1. Per familiar discapacitat a càrrec:

a) Per poder sol·licitar la segona activitat per familiar a 
càrrec fins a segon grau, el funcionari haurà d’aportar 
els documents oficials en els que consti aquest aspecte 
i la disminució de les condicions físiques o psíquiques, 
a més el funcionari haurà d’aportar els corresponents 
informes mèdics.

b) En la sol·licitud farà constar si es vol quedar en el 
seu lloc de treball adaptat o en un altre destí del cos 
proper al seu domicili.

c) L’adaptació del lloc es podrà limitar a l’horari, per 
tal que el funcionari pugui atendre al familiar.

d) Si el funcionari recupera les seves capacitats sol-
licitarà retornar al servei a les seves funcions princi-
pals operatives, finalitzada la causa que va emparar 
aquest destí.

e) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat que, un cop rebuda, la tramitarà al servei de suport 
i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris 
i en el moment oportú.

2. Per embaràs:

a) Per poder sol·licitar la segona activitat per motiu 
d’embaràs, s’haurà d’aportar el corresponent informe 
mèdic.

c) En la sol·licitud es farà constar si es vol quedar en el 
seu lloc de treball adaptat o en una altre destí del cos 
proper al seu domicili.

d) Un cop recuperades les seves capacitats i que res no 
impedeixi realitzar les seves funcions principals ope-
ratives, sol·licitarà retornar al servei.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva uni-
tat que, un cop rebuda, la tramitarà al servei de suport 
i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris 
i en el moment oportú.
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Capítol III. Òrgans i competències

Article 7. Servei de suport i atenció

1. Dins l’àmbit del Departament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya es crea el servei de suport i aten-
ció a la segona activitat amb plena autonomia i inde-
pendència, aquest servei donarà suport a tot aquell 
funcionari del Departament i els Municipis de Cata-
lunya, que per alguna circumstància contemplada en 
aquesta llei, té afectades les seves capacitats i pel que 
sigui necessari una adequació del lloc de treball per 
qualsevol de les causes indicades en l’article 2.

El servei de suport i atenció a la segona activitat serà 
tant pels membres operatius com pels no operatius, i 
estarà format per membres amb discapacitat, tant del 
cos de mossos d’esquadra com de bombers i policia 
local. Seran designats pel Conseller d’Interior segons 
normativa vigent entre el personal amb experiència en 
el món de la discapacitat i que tingui una antiguitat 
mínima de deu anys en el cos corresponent, garantint 
la representació professional dels tres col·lectius. El 
cap del servei, a més, tindrà titulació universitària de 
l’àmbit jurídic i social.

a) Pels funcionaris es situació de segona activitat, és 
important el recolzament i assessorament del que han 
de fer i el procés que han de seguir, representant-lo 
enfront de l’INSS, ICAM, ICASS, ICS i de la mútua 
d’accidents laborals, assegurances i el seus tràmits i 
amb reunions amb els comandaments per tal de d’evi-
tar situacions d’estrès.

b) A nivell operatiu, els membres d’aquest servei rea-
litzaran les tasques d’informació a tots els serveis per 
tal de donar confiança i alhora seguretat per tots el 
funcionaris, introduint-los en la discapacitat i el seu 
tractament, amb xerrades a diferents indrets. Podent 
comptar amb experts par tal de tenir una visió més 
amplia.

c) També intervindrà des d’un primer moment en els 
accidents laborals per tal d’assolir el màxim de recol-
zament i assessorament tant al funcionari com a la se-
va família i, si fos necessari, comptant amb altres pro-
fessionals.

2. El servei tindrà competències en tot el que faci refe-
rència a la segona activitat i situacions anàlogues regu-
lades en aquesta Llei.

Article 8. Tramitació del procediment

1. Quan el servei de suport i atenció a la segona activi-
tat rebi del comandament una sol·licitud, el mateix dia 
l’enviarà a l’esmentat servei, que al moment es posarà 
en contacte amb el funcionari, per tal d’ampliar la in-
formació que sigui necessària i un cop resolt es proce-
dirà a tramitar el procediment.

2. En el cas de motiu d’edat o embaràs, si es resta en el 
mateix servei adaptat es comunicarà al cap del cos per 

tal que procedeixi a les anotacions pertinents i doni 
coneixement al responsable de personal del Departa-
ment d’Interior i a la Direcció General de la Policia i a 
la direcció General d’Emergències. En el cas de la Po-
licia Local es donarà compte a l’Alcalde i al secretari 
de la corporació per tal que es procedeixi a les anota-
cions corresponents.

a) Si existeix un canvi de destinació, el servei de su-
port es posarà en contacte amb el comandament del 
nou lloc per tal d’acordar la nova destinació i les seves 
adaptacions. Un cop estigui pressa la decisió de la no-
va destinació es comunicarà al responsable de perso-
nal al Departament d’Interior, i a la Direcció General 
de la Policia o a la Direcció General d’Emergències. 
En el cas de la policia local es comunicarà a l’Alcalde, 
al cap del cos, i al secretari municipal.

3. Quan es tracti de disminucions de les capacitats fí-
siques o psíquiques, es contactarà amb el funcionari i 
amb el comandament del seu servei per tal de procedir 
a una adaptació provisional urgent. Per aquest motiu, 
es realitzarà una entrevista al funcionari.

a) El funcionari, a dita entrevista, haurà d’aportar la 
resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
o altres informes mèdics. Així com podrà ser assistit 
per assessorament tècnic o mèdic, durant la mateixa.

b) Se li informarà de totes les possibilitats de reubica-
ció d’ofici, i de les funcions que podria desenvolupar.

c) També, en cas d’incapacitat permanent, de tot el que 
pot fer a nivell de recursos.

d) Un cop revisada la documental mèdica, el servei de 
suport demanarà un informe al servei de riscos labo-
rals del departament i, si fos necessari, un informe ex-
tern i independent en relació a les capacitats laborals 
del funcionari. 

e) En el cas de les incapacitats permanents absolutes i 
grans invalideses, si la seva capacitat laboral és nul·la, 
es procedirà d’ofici, a elevar un informe al responsable 
de personal del Departament d’Interior i a la Direcció 
General de la Policia i a la Direcció General d’Emer-
gències. En el cas de la Policia Local es donarà comp-
te al l’Alcalde i al secretari de la corporació. Un cop 
elevat l’informe es tramitarà una excedència per disca-
pacitat. Un cop recuperat el funcionari es tramitarà el 
corresponent procediment.

f) Si s’ha de fer un canvi de destinació o un canvi de 
funcions, el servei de suport elevarà un informe als 
responsables de personal del Departament d’Interior i 
a la Direcció General de la Policia i a la Direcció Ge-
neral d’Emergències, en el cas de la Policia Local es 
donarà compte al l’Alcalde i al secretari de la corpo-
ració, per tal que es tramitin els canvis a la relació de 
llocs de treball corresponent.

g) Mentre no es dicti la resolució definitiva, el funcio-
nari serà reubicat i canviat de funcions de forma provi-
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sional amb adaptació a la seva discapacitat sense pèr-
dua de cap dels seus drets.

4. Un cop finalitzat el procediment el funcionari tindrà 
els mateixos drets i recursos contra la resolució segons 
normativa vigent.

Article 9. Mesa de col·laboració 

1. La mesa de col·laboració estarà formada per mem-
bres del servei de suport i atenció a la segona activitat, 
pels sindicats representatius i no representatius, i per 
les entitats de representats de discapacitats, així com 
pels representants dels diferents cossos i de les Admi-
nistracions.

2. La finalitat principal serà conèixer en tot moment de 
les diferents situacions que es puguin donar. La infor-
mació, serà facilitada a la mesa pel servei de suport, 
i proposarà mesures d’adequació de tots els aspectes 
que dificultin l’eficàcia professional i que perjudiqui al 
funcionari.

3. La mesa de col·laboració aprovarà una instrucció de 
funcionament per majoria de tots els representants.

Article 10. Altres serveis col·laboradors

1. El servei de suport, en els tràmits dels expedients 
utilitzaran aquells recursos que formen part de la prò-
pia administració per tal de no generar despeses.

2. Pels informes mèdics s’utilitzaran els serveis de 
prevenció de riscos laborals del Departament d’Inte-
rior, per proves i revisions la xarxa de Institut Català 
de Salut.

3. Per l’estudi de les capacitats laborals en cada un dels 
cossos, i la respectiva reincorporació de les discapaci-
tats sobrevingudes es podrà consultar amb les entitats 
sense ànim de lucre relacionades amb la discapacitat i 
amb el seus professionals per tal de facilitar al màxim 
la integració laboral. 

Capítol IV. De les funcions i dels concursos

Article 11. Funcions

1. Els funcionaris de segona activitat podran realit-
zar altres funcions que siguin complementàries, sen-
se perjudici de la seva salut i amb les adaptacions i 
ajustaments raonables necessaris, en una destinació no 
operativa, o en determinades destinacions operatives 
amb certes limitacions.

a) Les funcions al cos de mossos d’esquadra seran al-
tres funcions complementàries a les funcions ordinàri-
es establertes a l’article 12 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra.

b) Les funcions al cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya seran altres funcions complementàries a 

les funcions ordinàries establertes a l’article 16 de la 
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya.

c) Les funcions als cossos de Policies Locals seran al-
tres funcions complementàries a les funcions ordinàri-
es establertes a l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals.

2. Les funcions de segona activitat dels funcionaris 
que tinguin una discapacitat estaran adaptades a les 
seves necessitats amb els ajustaments raonables ne-
cessaris.

3. Creació dels serveis de suport i gestió a l’operativa 
en cada servei o comissaria, que es nodrirà del per-
sonal de segona activitat que no poden realitzar ser-
veis operatius. En relació a les policies locals s’estu-
diarà en cada cas si és necessària la creació d’aquest 
servei.

Article 12. Concursos de trasllats

1. Els funcionaris de segona activitat, siguin en pla-
ces operatives o no operatives, tenen dret als correspo-
nents concursos de trasllats als diferents serveis, així 
com als diferents nivells que el cos pugui tenir regulat, 
sempre que el lloc de treball pugui ser adaptat.

a) Les places constaran en la relació de llocs de tre-
ball, prèvia a la seva inclusió els comandaments de ca-
da servei o comissaria o cos de la policia local, enviarà 
al servei de suport a la segona activitat les places ne-
cessàries de segona activitat i en funció de les neces-
sitats del servei de suport i gestió a la operativa i un 
cop aprovada per la mesa de col·laboració, es remetrà 
a l’òrgan competent de cada cos per tal que es facin 
constar.

b) En cas necessari i urgent si fes falta una plaça, el 
funcionari seria destinat a ella de forma provisional, 
fent els tràmits corresponents per tal de fer constar la 
mateixa en la relació de llocs de treball.

c) Les bases del concurs de trasllats seran aprovades 
per la mesa de col·laboració a proposta del servei de 
suport i atenció a la segona activitat. Un requisit ba-
sic serà la publicació plaça per plaça i la quantitat en 
cada lloc, així com les diferents escales, el funcionari 
podrà concursar a les que li siguin del seu interès, des 
de concursar a una plaça fins a totes per ordre de pre-
ferència, si no aconsegueix nou destí restarà en el que 
ja tenia.

d) En relació a les policies locals, al tenir regulats els 
concursos de mobilitat en el que poden participar poli-
cies d’altres Ajuntament, el procediment emparat serà 
el mateix per les places de segona activitat.

e) En aquells cossos amb diferents especialitats els 
funcionaris en segona activitat podran participar sem-
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pre en aquelles places que siguin adients a la seva si-
tuació.

2. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans 
competents per tal de procedir a les actualitzacions en 
la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Article 13. Concursos selectius d’ascens

1. Els funcionaris amb disminucions i discapacitats 
tenen dret a una carrera professional com la resta de 
membres, amb les adaptacions necessàries i correspo-
nents.

2. Totes les categories tindran places adients als funci-
onaris de segona activitat, sense cap més limitació que 
la seva situació i capacitat.

3. Les bases del concurs seran aprovades per la mesa 
de col·laboració a proposta del servei de suport i aten-
ció a la segona activitat. Un requisit bàsic serà la pu-
blicació plaça per plaça i la quantitat en cada lloc, així 
com les diferents escales, el funcionari podrà concur-
sar a les que li siguin del seu interès, des de concursar 
a una plaça fins a totes per ordre de preferència, si no 
aconsegueix nou destí restarà en el que ja tenia i amb 
la categoria que tenia.

4. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans 
competents per tal de procedir a les actualitzacions en 
la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Disposicions addicionals

Disposició Addicional Primera

En relació a les incapacitats, jubilació i altres qüesti-
ons referides al règim general de la seguretat social 
serà d’aplicació la normativa vigent en aquesta ma-
tèria A la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualitza-
ció, adequació y modernització del sistema de Segu-
retat Social, que modifica el Reial decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, s’aclareix la 
compatibilitat en la percepció de la pensió a la qual 
es tingui dret per la declaració d’incapacitat perma-
nent total en la professió habitual amb la realització 
de funcions i activitats diferents a les quals habitual-
ment es realitzaven, tant en la mateixa empresa o en 
una altra diferent, com és el cas dels col·lectius que 
tenen establerta i regulada funcions denominades de 
segona activitat.

D’altra banda, s’estableix la incompatibilitat de la pen-
sió d’incapacitat permanent absoluta i de gran invali-
desa amb el treball després de l’edat ordinària de jubi-
lació, però no abans, atès que la compatibilitat és una 
bona mesura per afavorir la reinserció dels beneficia-
ris al món laboral.

Disposició Addicional Segona

Aquesta llei queda subjecta en la seva aplicació i in-
terpretació a la Convenció de l’ONU sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat, publicada al Butlletí 
Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 2008, així com a la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, 
relativa a l’establiment de un marc general para la 
igualtat de tracte en el treball i l’ocupació. En cas de 
dubte sempre s’actuarà en benefici del funcionari i a 
favor de la seva integració laboral, si la seva voluntat 
és treballar.

Disposició Addicional Tercera

Totes les persones que durant la tramitació d’un ex-
pedient de segona activitat tinguin coneixement o ac-
cés a dades personals de caràcter mèdic especialment 
sensibles i protegides pel dret a la intimitat hauran de 
guardar la deguda reserva professional a aquest res-
pecte i complir rigorosament la normativa vigent so-
bre protecció de dades de caràcter personal. La cus-
tòdia de la citada documentació recau en el servei de 
suport i atenció a la segona activitat.

Disposició transitòria

Tots els expedients del funcionaris que no estiguin ju-
bilats per raó de l’edat, seran revisats i adequats als 
procediments d’aquesta llei, i sempre en benefici del 
funcionari. Es citarà a tots ells a una reunió amb el 
personal del servei suport i atenció a la segona activi-
tat adequant el seu expedient personal a la nova llei i 
informant d’aquells aspectes que el poden beneficiar.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen els preceptes següents: 

– Es deroga el Capítol II de la Llei 10/1994, Policia de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

– Es deroga el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de 
regulació de la situació administrativa especial de se-
gona activitat en el cos de mossos d’esquadra.

– Es deroga la Secció quarta de la Llei 5/1994, de 4 de 
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments de Catalunya.

– Es deroga el Decret 241/2001, de 12 de setembre, en 
el que es regula la segona activitat en el cos de bom-
bers de la Generalitat de Catalunya.

– Es deroga el Capítol 3 de la Llei 16/1991, de 10 de ju-
liol, de les policies locals, així com tots el reglaments 
que el desenvolupin.

2. Queden derogades totes les disposicions legals o re-
glamentàries en allò que s’oposin a aquesta Llei o la 
contradiguin.
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Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el dia després de la seva 
publicació.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre, GP CiU; Marta Rovira i Vergés, 
GP ERC; Maurici Lucena i Betriu, GP SOC; Josep 
Enric Millo i Rocher, GP PPC; Dolors Camats i Luis, 
GP ICV-EUiA; Carina Mejías Sánchez, GP C’s; David 
Fernàndez i Ramos, G Mixt; portaveus

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
pàgina web per a informar sobre la geoloca-
lització del transport sanitari activat
Tram. 250-01665/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria d’ajuts per a estudis postobligatoris des-
tinats a alumnes amb bon rendiment escolar
Tram. 250-01666/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac
Tram. 250-01667/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 250-01668/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.
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d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
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Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.07.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.07.2015 al 27.07.2015).
Finiment del termini: 28.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.07.2015.
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1. INTRODUCCIÓ


L’any 2004, arran de diverses queixes de 
ciutadans que no estaven d’acord amb el fet 
que l’Administració prestés un servei 
d’informació als ciutadans mitjançant un 
telèfon amb cost afegit (tarifació addicional), 
el Síndic de Greuges va iniciar una actuació 
d’ofici amb l’objectiu de valorar el cost per al 
ciutadà de la trucada als telèfons 010 i 012 i 
els serveis que la Generalitat i l’Ajuntament 
de Barcelona hi canalitzen . 


En aquella actuació, partint de la situació 
aleshores existent, es van formular diverses 
consideracions, que es reprodueixen més 
endavant, relacionades amb el preu de la 
trucada i la informació relativa a expedients 
en què el sol·licitant d’informació tenia la 
condició de persona interessada, 
fonamentalment . 


L’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona van acceptar 
parcialment les recomanacions del Síndic i 
van adoptar mesures per reduir el preu de la 
trucada als telèfons d’informació i van 
excloure de la carta de serveis dels telèfons 
012 i 010 alguns dels supòsits d’accés a 
informació de procediments en els quals els 
sol·licitants eren persones interessades . 


D’aleshores ençà, els ciutadans han continuat 
adreçant queixes al Síndic pel desacord amb 
l’ús d’aquests telèfons de tarifació especial 
per part de les administracions públiques, pel 
fet que els força a assumir un cost addicional 
per obtenir la informació o accedir a un 
servei, quan l’accés per altres mitjans 
(presencial i electrònic, fonamentalment) no 
els suposa cap cost afegit . 


Durant aquests anys també s’ha consolidat 
l’ús de telèfons amb prefix 902 per part 
d’algunes administracions catalanes, dels 
ens que en depenen i d’entitats 
concessionàries, per atendre els ciutadans i 
usuaris de serveis públics . Cal dir que els 
telèfons 902 no necessàriament tenen una 
tarifa superior a la trucada provincial . 


Tanmateix, el fet que, actualment, la majoria 
d’operadors de telefonia fixa i mòbil ofereixin 
als seus clients models contractuals de tarifa 
plana (un preu únic amb independència del 
nombre i la durada de les trucades, excepte 
les que sobrepassen l’àmbit territorial acordat 


i les trucades a telèfons de numeració especial) 
fa que aquestes trucades a números amb 
prefix 902 tinguin per a la majoria d’usuaris, i 
d’acord amb el model de contracte de telefonia 
acordat amb el seu operador, un cost específic, 
encara que s’apliqui una tarifa sense sobrecost . 
Consegüentment, aquesta circumstància, fruit 
de la configuració mateixa del mercat de 
serveis de telecomunicació a consumidors, té 
repercussió en el cost per al ciutadà de l’ús 
d’aquest canal i és un factor que cal considerar 
a l’hora d’avaluar aquests serveis . 


En paral·lel, l’expansió en l’ús de les 
comunicacions electròniques de les relacions 
entre l’Administració i el ciutadà ha fet que, 
molt probablement, una part significativa 
dels ciutadans que accedien a informació i 
serveis de les administracions a través dels 
telèfons d’informació ho facin ara per via 
telemàtica i accedeixin a la informació 
publicada en les pàgines web públiques o la 
demanin mitjançant correu electrònic . 
Aquest fet no treu que la via telefònica 
continuï sent un canal primordial per a molts 
ciutadans que cal preservar, tot i que sí que 
pot tenir incidència en el volum d’ús d’aquest 
canal i els recursos que s’hi destinen . En 
qualsevol cas, l’increment en l’ús dels mitjans 
electrònics per relacionar-se amb 
l’Administració encara fa més evident per al 
ciutadà que accedir-hi a través dels telèfons 
d’informació 012, 010 o amb prefix 902 té un 
cost afegit . 


Finalment, també cal ponderar la incidència 
en aquest àmbit de la nova regulació del dret 
d’accés a la informació pública, que consagra 
el dret a obtenir informació de les 
administracions de manera gratuïta .


Aquest conjunt de circumstàncies han portat 
la institució a valorar novament l’ús d’aquests 
dispositius i a recollir aquestes reflexions en 
un informe singular .


Amb aquest informe es pretén, doncs, no 
només recollir les consideracions que ja es 
van plantejar al seu dia i que continuen sent 
vigents, sinó també prendre-les com a punt 
de partida per reformular-les d’acord amb la 
situació actual dels serveis públics 
d’informació telefònica, tenint en compte els 
factors esmentats i, molt singularment, la 
nova configuració legal del dret a accedir a la 
informació pública . 











2. ACTUACIONS DEL SÍNDIC


2.1. Actuació d’ofici relativa als telèfons 012 i 
010 de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona


Com s’assenyala en la introducció d’aquest 
informe, fa deu anys el Síndic va tenir 
l’ocasió de pronunciar-se sobre l’ús dels 
serveis d’informació telefònica de les 
administracions públiques i el seu cost per 
als usuaris, a partir de les queixes rebudes i 
la informació facilitada sobre el 
funcionament d’aquests serveis . 


Aquelles actuacions es van ressenyar en 
l’informe anual corresponent a l’any 2004 i 
se’n va fer el seguiment en l’informe de 
l’any següent . A continuació, es 
reprodueixen, a manera d’antecedent 
d’aquest informe, les recomanacions que 
aleshores es van formular . 


“[ . . .] Com a criteri general, el Síndic considera 
que és legítim que l’Administració carregui 
una part del cost d’un servei en els ciutadans 
que l’utilitzen . Ara bé, això no vol dir que 
qualsevol servei que es canalitzi a través 
d’aquests telèfons hagi de ser de pagament .


L’any 2004 el Síndic ha recomanat a 
l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat 
de Catalunya excloure de la carta de serveis 
del telèfon 010 i 012 l’accés a la informació 
sobre expedients en què el ciutadà té la 
condició d’interessat, com és el cas de les 
persones que participen en processos 
selectius de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya .


Així mateix, el Síndic ha recomanat a 
l’Ajuntament de Barcelona que exclogui 
també del 010 aquelles trucades en què el 
ciutadà dóna una informació a un servei 
municipal, com pot ser la recollida d’animals 
morts o la neteja a la via pública . A més a 
més, li ha suggerit que valori la possibilitat 
de segregar els tràmits i les gestions del 
ciutadà a un telèfon sense tarifació 
addicional, com a mitjà més efectiu per 
apropar l’Administració municipal al 
ciutadà i facilitar-li l’accés .


Aquesta institució també ha suggerit a la 
Generalitat de Catalunya que valori segregar 
del servei del 012 la informació i 


l’assessorament als ciutadans en matèria 
de consum i els tràmits i gestions, i passar-
los a un telèfon de tarifació normal . A més 
a més, també hem indicat que s’incorpori 
una previsió perquè, quan calgui derivar la 
trucada a una unitat administrativa 
concreta, s’informi del sobrecost de la 
derivació des de la connexió 012, i es doni 
l’opció de poder trucar a través d’un telèfon 
de tarifa ordinària [ . . .]” (pàg . 30 i 31, Informe 
al Parlament 2004) .


En l’apartat corresponent a Consum, es 
recollien les consideracions del Síndic 
–d’acord amb les normes aleshores vigents– 
amb relació al preu de la trucada i les 
condicions d’accés i informació sobre el 
funcionament i el cost d’aquest servei, en 
els termes següents: 


“ [ . . .] Els telèfons 012 i 010 d’informació 
tenen establerta una tarifa per a l’usuari de 
0,55 euros cada tres minuts o fracció, més 
IVA . Aquesta tarifa es va establir mitjançant 
Ordre del Ministeri de Foment de 31 de 
juliol de 1998, en el seu equivalent en 
pessetes, i com a quantia màxima . D’aquest 
import que paga l’usuari del telèfon, dues 
terceres parts, aproximadament, remuneren 
l’operador telefònic que ofereix la connexió, 
i la resta la percep l’Administració que 
presta el servei en el cas del telèfon 012 . La 
proporció és la inversa en el cas del telèfon 
010 .


La possibilitat d’establir un servei públic 
d’informació telefònica amb un cost 
superior a la trucada ordinària, que 
compensi parcialment el cost del servei per 
a l’Administració que el presta, és 
expressament prevista a l’article 37 del 
reglament pel qual es desplega el títol III de 
la Llei general de telecomunicacions, pel 
que fa al servei universal de 
telecomunicacions, a la resta d’obligacions 
de servei públic i a les obligacions de 
caràcter públic en la prestació dels serveis i 
en l’explotació de les xarxes de 
telecomunicacions, aprovat pel Reial decret 
1736/1998, de 31 de juliol .


D’altra banda, el Síndic considera que, igual 
que en altres serveis que es presten als 
ciutadans, correspon a l’Administració 
decidir si el cost del servei d’informació 
telefònica que presta s’ha de fer repercutir 
específicament, i de forma parcial, sobre els 







que en fan ús o bé íntegrament sobre la 
col·lectivitat, a través dels pressupostos 
públics .


No obstant això, si bé és legítim que 
l’Administració carregui una part del cost 
d’un servei en els ciutadans que l’utilitzen, 
cal dir també que, certament, el cost de la 
trucada als telèfons 010 i 012 és 
significativament superior al d’una trucada 
ordinària i genera rebuig en una part dels 
ciutadans, com ho acrediten les queixes 
rebudes . Per aquesta raó, el Síndic ha 
considerat oportú plantejar la possibilitat 
de reduir el cost d’aquesta trucada . En el 
marc de les normes que regulen aquest 
servei, abans ressenyades, aquesta 
possibilitat s’ha plantejat en una doble 
direcció .


D’una banda, atès que la tarifa d’aquest 
servei s’ha establert normativament com a 
preu màxim, aquesta institució ha plantejat 
a les administracions que gestionen aquest 
servei la possibilitat de negociar amb els 
operadors telefònics que aporten la 
connexió una reducció del preu de la 
trucada, en la part del preu que remunera 
aquest operador, o bé de reduir la part del 
preu que percep l’Administració que presta 
el servei [ . . .] .


[ . . .] De l’altra, el Síndic ha traslladat al 
Defensor del Poble, atès que es tracta d’una 
competència normativa de l’Administració 
de l’Estat, la possibilitat de modificar la 
tarifa assignada normativament als telèfons 
010 i 012, que ha donat lloc a una actuació 
d’aquell comissionat parlamentari, 
actualment en tramitació . Pel que fa al 
preu d’aquestes trucades, s’ha de tenir en 
compte també que les connexions als 
telèfons 012 i 010 només són operatives des 
dels àmbits territorials de les 
administracions públiques respectives . 
Així, mentre que per a la connexió amb el 
servei 012 des de fora de Catalunya la 
Generalitat ha habilitat un telèfon amb 
prefix 902, de cost similar al de la trucada 
provincial, en el cas de l’Ajuntament de 
Barcelona, les trucades al servei 010 des de 
fora del seu àmbit territorial s’adrecen a un 
telèfon amb prefix 807, que té un cost per al 
ciutadà de 0,70 euros per minut més IVA, si 
la trucada és des d’un telèfon fix, i d’1,05 
euros minut més IVA, si es fa des d’un 
telèfon mòbil . Es tracta, per tant, d’un cost 


molt superior al del telèfon 010 i, per 
aquesta raó, el Síndic ha suggerit a 
l’Ajuntament de Barcelona que valori la 
possibilitat d’assignar a aquest servei un 
número amb un cost més semblant al 010, 
per evitar el greuge comparatiu que 
comporta la situació actual per als ciutadans 
que contacten amb els serveis 010 d’atenció 
ciutadana des de fora Barcelona, en relació 
amb els que ho fan des de la ciutat [ . . .] . 


[ . . .] Cal assenyalar que una de les qüestions 
que aquesta institució ha volgut considerar 
en el marc d’aquesta actuació ha estat la 
informació que reben els ciutadans sobre 
les tarifes assignades als telèfons 012 i 010, 
ja que, en la mesura que tenen assignada 
una tarifació addicional, entenem que cal 
garantir que el ciutadà que en fa ús conegui 
en tot cas el cost de la trucada .


Des d’aquesta perspectiva, i més enllà 
d’especificar aquesta dada en la difusió 
d’aquest servei –ens consta que és així en 
ambdós casos–, cal tenir en compte que la 
mesura més eficaç per garantir que el 
ciutadà coneix el preu del telèfon al qual 
truca és, possiblement, incorporar una 
locució prèvia i gratuïta en el moment de 
fer la trucada que informi del seu cost .


En aquest sentit, cal tenir en compte que, 
d’acord amb el que estableix el punt quart 
de l’apartat novè de l’Ordre estatal 
CTE/711/2002, de 26 de març, en la redacció 
que li ha donat l’Ordre PRE/2410/2004, de 20 
de juliol, els operadors del servei de 
consulta telefònica sobre números d’abonat 
–el servei que anteriorment prestava en 
exclusiva Telefónica amb el número 1003– 
han de facilitar als seus usuaris, per a totes 
les trucades, una locució telefònica que 
informi del preu del servei . Estableix, així 
mateix, aquesta disposició, que el preu del 
servei no podrà aplicar-se a l’usuari que 
truca fins que hagi rebut aquesta locució 
prèvia i transcorregut un període de tres 
segons .


Aquesta previsió normativa no és aplicable 
als telèfons 012 i 010, ja que es tracta de 
serveis exclosos de l’àmbit d’aplicació de 
l’ordre esmentada i fan referència a un 
altre tipus de servei diferent del regulat a 
l’Ordre CTE/711/2002, sotmès a un règim 
normatiu i de tarifació específic . D’altra 
banda, l’Ordre estatal PRE/361/2002, de 14 







de febrer, que regula els serveis de tarifació 
addicional i estableix també l’obligació de 
facilitar una locució prèvia informativa, 
exclou també expressament del seu àmbit 
d’aplicació –apartat 2 de la disposició 
transitòria primera– els serveis prestats per 
les administracions amb els números 010 i 
012 .


No obstant això, el Síndic considera que 
aquesta obligació hauria de ser també 
aplicable a les administracions que tenen 
establert un servei d’informació telefònica 
subjecte a tarifació addicional, 
fonamentalment per dos motius .


En primer lloc, perquè, com hem assenyalat, 
l’establiment d’una locució prèvia i gratuïta 
que informi del preu de la trucada és 
probablement la millor forma de garantir 
que el ciutadà coneix el cost del servei que 
està a punt de fer servir, sens perjudici 
d’altres formes de difusió d’aquest cost que 
l’Administració que presta el servei pugui 
tenir establertes .


I, en segon lloc, perquè entenem que si s’ha 
considerat oportú establir normativament 
aquesta obligació per a operadors privats 
que presten un servei telefònic amb 
tarifació addicional, amb més motiu s’ha 
d’imposar aquesta obligació quan qui 
presta el servei d’informació telefònica 
amb tarifació addicional és una 
administració pública . Dit d’una altra 
manera, si des de la perspectiva de la 
normativa reguladora dels serveis de 
telecomunicacions i la de defensa dels 
drets dels usuaris d’aquests serveis s’ha 
considerat oportú incloure aquesta locució 
prèvia als serveis amb tarifació addicional, 
com a garantia que el ciutadà coneix el cost 
del servei que demana, no sembla que hi 
hagi cap motiu, des d’aquesta mateixa 
perspectiva, per excloure d’aquesta 
obligació els serveis d’informació telefònica 
que presta l’Administració . 


Atès que la competència per regular els 
serveis de telecomunicacions correspon a 
l’Estat, el Síndic ha traslladat les 
consideracions precedents al Defensor del 
Poble, a fi que valori l’oportunitat de 
recomanar una modificació normativa en 
el sentit proposat; és a dir, que les 
administracions que presten serveis 
d’informació o atenció telefònica subjectes 


a tarifació addicional hagin d’incorporar 
també una locució prèvia i gratuïta que 
informi del preu de la trucada en el moment 
d’establir-la, en termes anàlegs als 
establerts per a la resta de prestadors de 
serveis d’informació amb tarifació 
addicional i dels serveis d’informació sobre 
número d’abonat . Aquesta proposta resta 
pendent de la resposta del Defensor del 
Poble [ . . .]”(pàg . 52 a 54, Informe al Parlament 
2004) .


2.2. Actuació d’ofici sobre les empreses 
concessionàries i autoritzades que es 
relacionen amb els usuaris mitjançant 
telèfons amb prefix 902


L’any 2011 el Síndic va iniciar una actuació 
d’ofici pel que fa a l’ús dels telèfons amb 
prefix 902 amb relació a la prestació de 
serveis públics de la Generalitat . Com a 
antecedent al que més endavant s’assenyala 
sobre aquesta qüestió, a continuació es 
reprodueixen les consideracions que el 
Síndic va formular sobre l’ús de telèfons 
902 per concertar cita per a la revisió ITV 
obligatòria de vehicles . 


“[ . . .] Des d’aquesta perspectiva, tal com 
hem assenyalat en ocasions anteriors amb 
relació als telèfons amb prefix 902 – i al 
mateix 012– , com a canals d’accés i de 
prestació de serveis gestionats per 
l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, els tràmits i les gestions que el 
ciutadà pot fer de manera telefònica no 
haurien de tenir un cost addicional amb 
relació a altres canals d’accés que són 
gratuïts, sens perjudici del cost ordinari 
propi del mitjà telefònic emprat . 


En aquest sentit, els canals d’accés a la 
prestació d’un servei que és obligatori per 
al ciutadà i que es presta sota tutela pública, 
malgrat que el prestin empreses privades 
en règim d’autorització, no han de 
comportar un cost afegit al que es deriva de 
la mateixa prestació del servei . El Síndic de 
Greuges entén, com així ho ha indicat en 
els casos assenyalats més amunt, que els 
canals d’accés a la prestació d’un servei o a 
la realització de tràmits i gestions 
relacionats amb un procediment determinat 
han de ser tots gratuïts, sens perjudici del 
cost ordinari del mitjà emprat (trucada 
ordinària, connexió a Internet, etc .) 







La institució també entén que la sol·licitud 
d’accés a la prestació del servei d’inspecció 
de vehicles no es pot considerar en si 
mateix un servei que pugui ser susceptible de 
contraprestació . Així, si determinats serveis 
addicionals que presti l’Administració 
telefònicament poden ser objecte de 
contraprestació, quan es tracta de canalitzar 
l’accés a serveis públics de prestació –i de 


recepció, en aquest cas– obligatòria, aquest 
accés no pot tenir un cost afegit per a l’usuari .


Per tot això, creiem que l’establiment d’un 
procés unificat de concertació de dia i hora 
també hauria d’incloure l’accés per via 
telefònica, amb un número de tarifació 
ordinària” [ . . .] .







3. L’ÚS DELS TELÈFONS AMB TARIFA-
CIÓ ESPECIAL A L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT I ALS AJUNTA-
MENTS DE CATALUNYA


3.1. La situació actual. Plantejament de les 
queixes i marc normatiu tarifari


Sens perjudici de casos puntuals de mal 
funcionament del servei, que es valoren 
singularment amb relació al cas concret, 
les queixes que continua rebent el Síndic 
amb relació al funcionament dels telèfons 
públics 012 i 010 se centren, 
fonamentalment, en el preu d’aquest 
servei; més específicament, en el fet que 
fer la consulta o dur a terme un tràmit a 
través d’aquests telèfons tingui un cost 
afegit, amb relació a la mateixa consulta o 
tràmit fets per altres canals de relació 
dels ciutadans amb l’Administració 
(presencial i electrònic, fonamentalment) . 


En aquest sentit, el plantejament de les 
queixes que avui dia rep el Síndic en 
aquest àmbit no difereix del que s’ha 
relatat en l’epígraf anterior . Tanmateix, la 
seva valoració, tot i partir del que aquesta 
institució ja va assenyalar, s’ha de 
confrontar necessàriament amb la realitat 
actual de funcionament d’aquests serveis 
i el context en què es presten avui dia, 
que difereix en alguns aspectes amb 
l’existent en aquell moment, tal com s’ha 
apuntat en la introducció . 


Pel que fa específicament a la regulació de 
les tarifes que s’apliquen a aquests 
serveis, la informació publicada sobre el 
servei 012 fa remissió a la Resolució de 21 
de novembre de 2012, de la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació, per la qual 
s’atribueix el número 012 al servei 
d’informació de les administracions 
autonòmiques i també a l’operador amb 
qui l’usuari tingui contractat el servei de 
telefonia . 


Tanmateix, d’acord amb el que estableix 
l’apartat tercer de la resolució indicada, hi 
ha quatre tipus diferents de tarifes per a 
l’usuari:


• Trucada gratuïta


• Preu de trucada fix: un preu únic, 
equivalent a 160 segons a preu de trucada 
ordinària, amb independència de la durada 
real de la trucada .


• Preu en funció del temps de la trucada: 


- Equivalent a la trucada ordinària


- Cost afegit o tarifa remunerada: preu 
d’establiment de trucada el doble que el 
de la trucada ordinària i preu per minut 
igual que la trucada ordinària . 


En la mesura que hi ha quatre tipus de 
tarifes diferents, cal entendre que 
l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya no informa l’usuari de quin 
tipus de tarifa, d’entre les normativament 
possibles, s’aplica a la seva trucada . 
Aquesta informació no es pot remetre a 
l’operador que l’usuari ha contractat, 
perquè està vinculada a una decisió de 
l’Administració titular del servei 012 i no 
de l’operador de telecomunicacions . Una 
altra cosa és que, si la tarifa escollida és 
l’ordinària, igualment la trucada pugui 
tenir un cost per a l’usuari en funció de 
les condicions del contracte amb el seu 
operador de telefonia, però caldria 
igualment indicar el tipus de tarifa 
escollida i l’import . 


En qualsevol cas, cal tenir en compte que 
l’apartat quart, punt 6 .b, de la resolució 
indicada imposa a l’administració que 
opti per crear el servei d’atenció telefònica 
012 l’obligació de publicar, com a mínim 
en el seu lloc web, el preu de la trucada o 
bé especificar la modalitat de preu 
escollida d’entre les establertes en la 
Resolució, obligació que no es pot 
considerar complerta amb una remissió 
genèrica a la Resolució, sense especificar 
la modalitat de tarifa o el preu concret 
que s’aplica . 


També cal tenir en consideració que, si la 
tarifa escollida és la de cost afegit, cal 
incloure una locució prèvia a l’inici de la 
trucada que informi del preu, d’acord amb 
el que estableix l’apartat 3 .3 de la Resolució 
de 21 de novembre de 2012 . S’ha pogut 
verificar que la locució prèvia a la trucada 
reprodueix la mateixa informació sobre el 
preu que recull la informació del seu lloc 
web . Consegüentment, en el cas que 







s’apliqui la tarifa amb cost afegit, també 
s’estaria incomplint aquesta obligació 
normativa pel fet de no especificar el preu 
d’establiment de trucada i per minut . 


En el cas del telèfon 010, la norma que 
regula aquest servei és la Resolució de 31 
de juliol de 2013, de la Secretaria d’Estat 
de Telecomunicacions i per a la Societat 
de la Informació, per la qual s’atribueix el 
número 010 al servei d’informació de les 
administracions locals . 


A diferència de la Resolució que regula el 
servei 012, la Resolució de 31 de juliol de 
2013 ha suprimit la modalitat de preu fix, 
i són idèntiques la resta d’opcions 
tarifàries: trucada gratuïta o per temps de 
la trucada, amb les opcions de tarifació 
ordinària o amb cost afegit, consistent en 
el doble del preu d’establiment de trucada 
i mateix preu/minut que la trucada 
d’àmbit estatal . 


S’han pogut comprovar –amb una mostra 
reduïda de municipis que no pretén ser 
representativa– que les opcions tarifàries 
adoptades han estat diverses . Així, 
Barcelona, que va ser un dels primers 
municipis catalans a incorporar el servei 
d’informació 010, manté l’opció inicial de 
tarifa remunerada que repercuteix una part 
del cost del servei en l’usuari . Alhora, i com 
a conseqüència lògica, també manté un 
telèfon amb tarifació addicional (prefix 807) 
per a trucades des de fora el seu àmbit 
territorial, tot i que les tarifes són diferents . 
En aquest sentit, la trucada des de fora de 
Barcelona a un número de tarifa ordinària 
requeriria que les trucades al 010 també 
fossin a tarifa ordinària . 


Diversos ajuntaments catalans també han 
optat per aplicar un cost afegit a l’accés al 
010, com és el cas de Lleida i Mataró . 
Altres municipis –Sitges, Sabadell i 
Cerdanyola del Vallès, entre d’altres– han 
optat per adoptar la tarifa ordinària, de 
manera que la trucada al 010 no suposa 
cap cost afegit per a l’usuari, sens perjudici 
del que s’assenyala més endavant pel que 
fa a les modalitats de contractes de 
telefonia amb tarifa plana . 


Del marc normatiu exposat, se n’extreu la 
conclusió que aplicar una tarifa amb cost 
afegit a l’ús del servei 012 i 010 és sempre 


una opció de l’administració titular del 
servei, que no ve imposada per la regulació 
estatal d’aquests serveis d’informació 
pública telefònica, que ofereix diferents 
opcions de tarifació i inclou en tots dos 
casos la possibilitat d’aplicar la tarifa 
telefònica ordinària, en funció del lloc des 
d’on es fa la trucada . De fet, és indicatiu 
que en el cas del telèfon 010, i com s’ha 
assenyalat, es constata que són diverses 
les administracions locals que han optat 
per configurar el servei 010 amb tarifes 
ordinàries de trucada metropolitana o 
local . 


També cal fer referència al telèfon 061 
CatSalut Respon, del Departament de 
Salut, que ha estat objecte de queixa, 
fonamentalment de ciutadans que s’hi 
han adreçat per concertar visita mèdica, 
tot i que aquest servei, a banda de 
canalitzar demanda d’atenció sanitària 
que no és d’emergència, també permet 
atendre consultes sanitàries i dur a terme 
alguns tràmits: renovació de la targeta 
sanitària i participació en la promoció i 
l’educació sanitàries . 


El cost de la trucada a aquest servei 
durant la segona meitat del 2014 era a 
tarifa reduïda (0,0650 euros establiment 
de trucada i 0,0115 euros el minut, IVA 
exclòs), de manera que no es pot considerar 
un servei de tarifació addicional . Tot i 
això, com que es tracta de numeració 
especial, succeeix el mateix que s’ha 
assenyalat abans per als telèfons 012 i 010 
de tarifació ordinària quan l’usuari té 
contractada una tarifa plana per a trucades 
amb el seu operador . 


Pel que fa a l’ús de telèfons amb prefix 902 
per part d’empreses concessionàries o 
autoritzades de les administracions 
públiques, cal recordar que aquests 
telèfons especials poden tenir una tarifa 
superior a les trucades provincials o 
nacionals –en funció del tercer dígit– i 
que, com a numeració especial, tampoc 
no estan incloses en les tarifes planes de 
trucades que ofereixen la majoria 
d’operadors de telefonia . Així, per 
exemple, es constata que totes les entitats 
habilitades per dur a terme la inspecció 
tècnica de vehicles tenen un telèfon amb 
prefix 902 per concertar cita prèvia, si bé 
no necessàriament tots amb un cost 







superior a la trucada ordinària . De les 
queixes plantejades pels ciutadans, se’n 
desprèn també que diversos centres 
concertats pel Servei Català de la Salut 
tenen un telèfon per sol·licitar visita de 
numeració especial, amb prefix 902 . 


En tot cas, i com ja es va indicar al seu dia, 
l’administració responsable d’aquest 
servei ha de garantir que les empreses 
autoritzades a prestar-lo no canalitzen 
l’accés dels ciutadans a través d’un telèfon 
amb tarifació addicional .


3.2. Els serveis que es presten des de les 
plataformes 010 i 012


Els serveis 012 i 010 han estat configurats 
com a serveis d’informació als ciutadans 
sobre les funcions, l’organització i les 
actuacions de l’administració que els 
presta, i aquesta continua sent la seva 
funcionalitat principal . Tot i això, inclouen 
altres serveis i prestacions que no són 
estrictament informatives . 


Així, d’acord amb la informació publicada 
per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya en el seu lloc web (http://web .
gencat .cat), el telèfon 012 és un servei amb 
les funcions següents: 


• Atenció i informació general dels serveis 
i actuacions de la Generalitat de Catalunya .


• Atenció, informació i gestió especialitzada 
per a campanyes i serveis específics . 


• Suport a la realització dels tràmits 
telemàtics de la Generalitat de Catalunya . 


D’aquesta descripció, se’n desprèn que el 
012 presta serveis d’informació, 
d’assessorament en la tramitació 
telemàtica i, malgrat la imprecisió del 
terme gestió especialitzada, sembla que 
també inclou la realització de tràmits 
concrets en procediments que gestiona 
l’Administració de la Generalitat . Així, per 
exemple, es constata que mitjançant el 012 
es pot fer efectiu el pagament de multes de 
trànsit imposades pel Servei Català de 
Trànsit i formular consultes en matèria de 
consum, d’acord amb la informació que 
figura en les pàgines web del Servei Català 


de Trànsit i l’Agència Catalana del Consum, 
respectivament . 


Així, malgrat que el servei d’informació 
sobre serveis i tràmits relacionats amb les 
seves funcions sembla que és la prestació 
dominant del 012, hi ha com a mínim dues 
tipologies de serveis que no responen 
estrictament a aquesta funcionalitat i que, 
d’altra banda, ja es van qüestionar l’any 
2004 . 


Així, en cas que el 012 mantingui una 
tarifa amb cost afegit, s’ha de reiterar que 
l’atenció a consultes i reclamacions de 
consumidors és una funció específica que 
l’Administració de la Generalitat té 
legalment atribuïda i que no es pot prestar 
mitjançant un telèfon amb tarifa especial . 


En el mateix sentit, el Síndic també va 
indicar aleshores que el pagament de 
sancions de trànsit o la informació sobre 
l’estat de tramitació d’un procediment 
sancionador de trànsit fan referència a 
actuacions relatives a un procediment 
individual en què la persona que truca és 
la persona interessada o el seu 
representant, de manera que l’accés a la 
informació o al tràmit no pot estar subjecte 
a contraprestació . 


Així mateix, cal remarcar que, d’acord 
amb la memòria del servei 012 de l’any 
2013, la tramitació de multes de trànsit 
ocupa el tercer lloc en nombre de trucades, 
amb 138 .649 trucades, per 50 .803 trucades 
de consultes relacionades amb consum . 
Consegüentment, es tracta, per volum, de 
dues de les actuacions principals que 
canalitza el telèfon 012 i que el Síndic 
entén que no poden estar subjectes a 
contraprestació . 


En el cas del telèfon 010, la finalitat 
d’aquest informe no és analitzar 
individualment els serveis que presta cada 
ens local de Catalunya que ha incorporat 
el telèfon 010, sinó que centra l’avaluació 
en el cas de l’Ajuntament de Barcelona, 
que ja va ser objecte de valoració en 
l’actuació de l’any 2004, la qual cosa 
permet establir la comparativa amb la 
situació actual . Tanmateix, les valoracions 
que se’n fan més endavant també són 
aplicables a la resta d’ens locals amb 
servei 010, en allò en què la seva  







configuració sigui anàloga a la de 
l’Ajuntament de Barcelona . 


En el cas del telèfon 010 de l’Ajuntament 
de Barcelona, la carta de serveis inclou la 
possibilitat de dur a terme un nombre 
significatiu de tràmits i gestions, a banda 
d’accedir a informació municipal . En una 
enumeració no exhaustiva se’n poden 
assenyalar els següents: altes i modificacions 
al padró municipal, volant de convivència o 
residència, llicència i assabentants d’obres, 
targeta blanca per a l’ús del transport especial, 
informació sobre procediments tributaris 
concrets, canvi d’adreça fiscal i obtenció de 
certificats de diversos tipus . 


En tots aquests casos es tracta de dur a terme 
tràmits o d’obtenir informació amb relació a 
procediments administratius concrets en els 
quals la persona que truca al 010 és la 
persona interessada . En aquest sentit, en 
l’actuació de l’any 2004 el Síndic ja va indicar 
que, a criteri seu, aquestes actuacions no 
podien estar subjectes a un cost afegit associat 
al mitjà (010) emprat per accedir-hi . 


Tanmateix, és cert que, a partir d’aquella 
actuació, l’Ajuntament de Barcelona va crear 
el telèfon gratuït (prefix 900) del civisme, amb 
la finalitat de canalitzar les trucades que 
reclamen una actuació municipal o alerten 
d’una situació determinada que ha de ser 
objecte d’actuació municipal i que tenen per 
fonament un interès comunitari .


Es constata que aquest telèfon gratuït del 
civisme es manté actualment i ha ampliat el 
seu ventall de serveis, alguns dels quals no 
estan estrictament vinculats a actuacions de 
civisme . No obstant això, cal reiterar que la 
creació d’aquest servei no resol el fet que un 
010 amb tarifació addicional continua sent un 
canal per accedir a tràmits i informacions de 
procediments que el ciutadà té oberts amb 
l’Ajuntament i que no poden ser objecte de 
remuneració . 


3.3. L’evolució en l’ús dels serveis públics 
d’informació telefònica


Els telèfons 010 i 012 van néixer amb la 
voluntat d’oferir als ciutadans un canal de 
comunicació amb les administracions que els 
donen servei, com a alternativa a la 
comunicació presencial .


Alhora, l’ús dels telèfons d’informació pública 
de numeració especial, expressament 
previstos en la normativa estatal de 
telecomunicacions, tenen l’avantatge de ser 
fàcils de localitzar i recordar per als ciutadans 
i permeten a l’Administració organitzar 
l’accés telefònic a la informació general a 
través d’una única plataforma . 


Cal tenir en compte, a més, que, en el moment 
de crear-se, la comunicació electrònica entre 
les administracions i els ciutadans era encara 
relativament limitada, i encara ho era més la 
possibilitat de formalitzar tràmits per via 
electrònica . En aquest context, l’ús dels 
telèfons 010 i 012 era, en molts casos, l’única 
alternativa real a l’accés presencial i, per 
aquest motiu, tenia un valor significatiu per 
als ciutadans . 


Per totes aquestes raons, el Síndic va valorar 
positivament la creació d’aquests serveis, 
sens perjudici de qüestionar-ne els aspectes 
que calia millorar . 


Actualment, però, l’ús dels mitjans electrònics 
per relacionar-se amb l’Administració està 
molt més estès entre la població . Al mateix 
temps, la publicació d’informació en els llocs 
web de les administracions ha experimentat 
un creixement molt significatiu, reforçat per 
les obligacions de publicitat activa que imposa 
la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon 
govern, i les que preveu la Llei catalana 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern, que ha 
entrat en vigor poc després de cloure aquest 
informe . Així mateix, progressivament s’han 
incorporat a la tramitació electrònica 
actuacions la major part de les quals abans 
només es podien de fer de manera presencial 
o telefònica .


I, molt singularment, cal tenir en compte que 
l’accés a la informació pública i a la realització 
de tràmits de forma electrònica no té un cost 
afegit per al ciutadà, a diferència de les 
trucades al 010 i 012, quan l’Administració ha 
optat per una tarifa remunerada .


Es desconeix la incidència que el cost de la 
trucada pot tenir en la decisió del ciutadà a 
l’hora d’utilitzar un canal o un altre . En 
qualsevol cas, sembla que és un fet que 
l’ús del mitjà telefònic en la relació amb 
les administracions pateix un descens 







progressiu, tot i que pronunciat . A tall 
d’exemple, es pot esmentar la memòria 
d’activitat del servei 012 l’any 2013, que 
només entre els anys 2010 i 2013 reflecteix 
una davallada de trucades de 2,675 .743 a 
1,294 .999 .


Això no significa que convingui suprimir 
els telèfons d’informació amb numeració 
especial, que continuen sent un mitjà molt 
utilitzat i eficient per comunicar-se amb 
l’Administració i escollit com a primera 
opció per un nombre rellevant de ciutadans, 
però sí que comporta la necessitat de 
reflexionar si els paràmetres amb què es 
van configurar encara són plenament 
vàlids o convé plantejar-ne l’adaptació a 
un nou entorn . 


Des de la perspectiva dels canvis en 
l’entorn en què cal situar l’ús dels telèfons 
010 i 012 hi ha una altra circumstància que 
ha esdevingut rellevant i que té incidència 
en el cost del servei per a l’usuari, malgrat 
que no depèn de la tarifa escollida per 
l’administració titular del servei 012 o 010 . 


Així, en els darrers anys s’ha estès entre 
els operadors de telefonia la pràctica 
d’oferir als seus clients de fix i mòbil 
tarifes planes de trucades que, amb algunes 
variacions lligades a la política d’ofertes de 


cada operador, tenen en comú que 
ofereixen als seus clients un preu únic per 
a les trucades provincials o metropolitanes, 
independentment del nombre i la durada . 
Aquestes ofertes exclouen, però, les 
trucades d’àmbit superior al provincial o 
estatal (mòbils) i les fetes a números 
especials com ara el 012 i 010 . 


Això comporta que les trucades als 
números 010 i 012 figurin en les factures 
dels usuaris de forma separada i es facturin 
íntegrament per la seva durada i tarifa 
separadament de la tarifa plana . D’aquesta 
manera, i encara que l’Administració no 
hagi optat per una tarifa amb sobrecost, 
l’operador facturarà separadament aquesta 
trucada, a tarifa ordinària i en funció de la 
seva durada, de manera que per al ciutadà 
sempre tindrà un cost afegit per raó del 
model contractual acordat amb el seu 
operador de telefonia . 


Per aquesta raó, caldrà tenir en compte 
aquesta circumstància si es vol valorar el 
cost efectiu per als ciutadans de les 
trucades als números 010 i 012, malgrat 
que ve determinada per una pràctica 
comercial dels operadors de telefonia i no 
per una decisió de l’administració que 
presta el servei .











4. VALORACIÓ DEL SÍNDIC


4.1. L’Administració no pot facilitar 
informació processal o l’accés a tràmits 
mitjançat un telèfon amb cost afegit


Ja s’ha assenyalat que els telèfons 010 i 012 
no han estat mai un canal exclusivament 
d’informació general sobre l’Administració . 
La lògica organitzativa de mirar d’utilitzar 
una plataforma ja creada i contrastada per 
oferir altres tipus de serveis, si bé és positiva 
des de la perspectiva de l’aprofitament de 
recursos i de facilitar al ciutadà la 
comunicació amb l’Administració, té el seu 
límit quan es tracta de telèfons amb tarifació 
addicional, ja que els telèfons d’informació 
públics no poden ser un canal retribuït per 
accedir a tràmits o informacions que 
l’Administració ha d’oferir de forma gratuïta; 
fonamentalment, les relacionades amb 
procediments concrets en els quals el ciutadà 
participa o és persona interessada . 


Aquest plantejament i els motius que el 
fonamenten, que ja es van argumentar l’any 
2004 i figuren ressenyats en l’apartat 2 
d’aquest informe, continuen sent plenament 
vigents actualment i aplicables a tots els 
tràmits i informacions relacionats amb 
procediments administratius concrets en 
què qui truca és l’interessat i que es canalitzin 
a través de telèfons d’informació pública 
amb tarifació addicional . 


Així, si el telèfon 012 de l’Administració de la 
Generalitat està subjecte a tarifació 
addicional, tots els serveis i els tràmits que 
aquesta administració permeti dur a terme a 
través d’aquest telèfon s’haurien de 
traslladar a un telèfon sense cost afegit per 
les raons ja assenyalades . En qualsevol cas, 
la informació feta pública sobre el servei 012 
hauria d’especificar la tarifa aplicada a les 
trucades, d’entre les opcions normativament 
establertes, sens perjudici de remetre a 
l’operador de l’usuari pel que fa a les 
característiques de facturació del model de 
contracte de telefonia que aquest darrer hagi 
formalitzat . 


També, en el cas de l’Ajuntament de 
Barcelona, aquestes consideracions són 
plenament vigents i aplicables . Ja s’ha 
assenyalat que aquest ajuntament manté 
actualment un servei 010 amb cost afegit i 


un nombre molt rellevant d’actuacions que, 
d’acord amb el plantejament indicat, no 
hauria formar part de la carta de serveis del 
010, de manera que aquelles consideracions 
continuen plenament vigents i cal 
reiterar-les . 


És comprensible l’interès de les 
administracions a aprofitar una estructura 
organitzativa ja creada per afegir-hi altres 
serveis i prestacions que ja no són 
d’informació general i millorar-ne així 
l’eficiència, però, per les raons indicades, la 
contrapartida ha de ser que aquesta atenció 
telefònica no tingui cost afegit per al ciutadà . 


Pel que fa a l’ús de telèfons amb prefix 902 
per part d’empreses i entitats que presten 
serveis per compte de les administracions 
catalanes (empreses autoritzades per fer 
inspeccions ITV i centres sanitaris concertats, 
per assenyalar-ne només els supòsits que 
han generat queixa al Síndic), cal remarcar 
que es tracta d’una pràctica perfectament 
legítima en la relació entre particulars, sens 
perjudici del que estableix el Codi de consum 
pel que fa a l’atenció telefònica a reclamacions 
de consumidors . Tot i això, el plantejament 
recollit en l’apartat 2 .2, en el sentit que quan 
aquestes empreses i entitats presten un 
servei públic per compte de l’Administració 
han de disposar d’un telèfon de sense 
tarifació addicional per atendre els usuaris 
del servei, continua plenament vigent i s’ha 
de reiterar . L’administració titular del servei 
ha de vetllar perquè sigui així . 


A les consideracions anteriors, que són una 
reiteració de les formulades al seu dia –atès 
que es mantenen, si més no parcialment, les 
circumstàncies que les van motivar–, cal 
afegir-n’hi ara de noves, fruit d’una valoració 
de l’entorn actual, que es descriu en l’apartat 
precedent .


4.2. L’accés telefònic a l’Administració no 
pot tenir un cost afegit quan l’accés 
electrònic i presencial són gratuïts


Una de les raons adduïdes per fonamentar 
la decisió de crear un telèfon d’informació 
pública amb tarifació addicional ha estat el 
valor afegit que suposava per al ciutadà, 
amb relació a la situació anterior, disposar 
d’una plataforma organitzada i única que 
donés cobertura a aquest servei i, al 







mateix temps, la legitimitat de repercutir 
en els usuaris una part del cost d’aquesta 
organització creada expressament per 
donar-hi servei . 


Aquest plantejament, que podria ser 
defensable en altres circumstàncies o per 
a altres serveis, sembla difícilment 
sostenible davant el creixement 
exponencial de l’ús dels mitjans 
electrònics (i una correlativa davallada de 
l’ús del canal telefònic) per accedir a les 
mateixes prestacions o serveis i sense 
cost afegit . L’ús d’una plataforma 
electrònica que ofereix informació i 
permet dur a terme tràmits també 
requereix l’organització de recursos i una 
estructura que ho faci possible, i també 
és, sens dubte, una alternativa a la gestió 
presencial que afavoreix el ciutadà que en 
fa ús . L’accés electrònic no està subjecte, 
en cap cas, a tarifa remunerada i no 
comporta per a l’usuari cap cost afegit al 
de la contractació de banda ampla, si fa 
servir la seva connexió particular . 


Per aquest motiu, des d’aquesta 
perspectiva tampoc no es pot justificar un 
tracte tarifari diferent d’un canal i l’altre . 


4.3. L’accés a informació pública és un 
dret que no pot ser objecte de 
contraprestació


L’accés a la informació en poder de les 
administracions públiques es configura en 
el Conveni 206 del Consell d’Europa i en la 
majoria dels sistemes jurídics del nostre 
entorn com un dret ciutadà, subjecte a 
limitacions que només es poden establir 
per llei i que s’han d’aplicar restrictivament . 
L’exercici d’aquest dret ha de ser gratuït, i 
l’expedició d’una còpia o la transposició a 
un format diferent són els únics elements 
que poden ser objecte de contraprestació a 
l’exercici del dret d’accés . 


Aquesta configuració legal ha estat 
recollida per la Llei estatal 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern, i figura en la Llei 
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon 
govern, que recentment ha entrat en vigor . 


Si l’exercici del dret d’accés a la informació 
pública ha de ser gratuït, sembla que 
aquesta previsió legal és difícilment 
compatible amb un servei telefònic subjecte 
a tarifa remunerada, ja que aquest servei té 
com a funció principal facilitar informació 
sobre l’organització, els serveis i les 
actuacions de les administracions 
públiques . 


Alhora, les normes sobre accés a informació 
pública també preveuen l’obligació de 
publicar a la seva seu electrònica, sense 
necessitat de petició prèvia (publicitat 
activa), un seguit d’informacions sobre la 
seva organització, serveis i activitat, de 
manera gratuïta i en formats adequats 
perquè siguin accessibles i comprensibles . 


En definitiva, la nova regulació del dret 
d’accés a la informació pública comporta 
un reconeixement explícit d’aquest dret 
ciutadà i l’establiment de mecanismes per 
exercir-lo, i també configura un nou entorn 
en matèria d’informació pública que no és 
compatible amb vies d’accés subjectes a 
contraprestació . 


Aquest nou marc legal hauria de comportar, 
a criteri del Síndic, que es modifiqués la 
regulació vigent dels números 010 i 012 per 
suprimir l’opció de tarifació addicional . Tot 
i així, amb independència d’aquesta 
iniciativa, que és competència de 
l’Administració de l’Estat, el Síndic entén 
que obliga des d’ara les administracions a 
prestar el servei d’informació telefònica de 
forma gratuïta .


4.4. Els operadors de telefonia han 
d’incloure en les seves ofertes de tarifa 
plana els telèfons d’informació pública 
que no tenen tarifació especial


S’ha assenyalat anteriorment que les 
tarifes aplicables als telèfons d’informació 
de les administracions amb numeració 
abreujada està establerta en la regulació 
estatal de telecomunicacions, tot i que les 
ofertes comercials dels diversos operadors 
també condicionen el cost que pugui tenir 
la trucada per al ciutadà . 


Aquesta circumstància es fa especialment 
evident amb la proliferació d’ofertes de 
tarifa plana, que habitualment exclouen 







els números curts d’informació pública, 
juntament amb la resta de serveis de 
numeració especial que no siguin gratuïts . 


Aquesta pràctica comercial, que es dóna 
actualment tant en telefonia fixa com 
mòbil, és especialment rellevant, perquè, 
encara que l’administració titular del servei 
apliqui una tarifa ordinària, l’operador de 
telefonia facturarà separadament aquesta 
trucada .


Tanmateix, no sembla que hi hagi 
impediments tècnics ni raons econòmiques 
que impedeixin als operadors de telefonia 
donar el mateix tractament a les trucades 
als números 010 i 012 amb tarifa ordinària 
que a les fetes a números de nou xifres amb 
tarifes equivalents . 


En aquest sentit, cal recordar que com que 
no hi ha una tarifació addicional en aquests 
casos incloure’ls en l’oferta de tarifa plana 
no hauria de tenir una incidència econòmica 
per a l’operador diferent de les trucades als 
números que ja en formen part . Així mateix, 
no es pot considerar raonable un tracte 
comercial diferenciat que discrimini les 


trucades a un número determinat només 
per la seva configuració com a numeració 
especial, i no per l’import econòmic que 
l’operador ha d’assumir . 


Per les raons indicades, el Síndic considera 
que hauria de ser obligatori per als operadors 
de telefonia aplicar el mateix tracte comercial 
als números d’informació 010 i 012 no 
remunerats que s’apliqui a les trucades a 
números ordinaris amb tarifació equivalent . 


Atès que aquest plantejament incideix 
directament en les ofertes comercials 
d’empreses privades que operen en el sector 
de telecomunicacions, modificar la situació 
actual requeriria que l’administració amb 
competència per regular les relacions entre 
els operadors d’aquest sector i els seus 
clients impulsés un canvi normatiu amb 
aquesta orientació . 


Aquesta modificació s’hauria de fer 
extensiva, en la mesura que resulti 
tècnicament viable, a les numeracions amb 
prefix 902 que operen com a canal d’accés a 
serveis públics i que no tenen tarifació 
addicional .











5. RECOMANACIONS


El Síndic recomana d’una manera especial 
el següent:


• L’Administració no pot facilitar 
informació processal o l’accés a tràmits 
mitjançant un telèfon amb cost afegit . 
Com ja va indicar la institució fa uns 
quants anys, l’accés telefònic a informació 
sobre procediments singulars i a fer un 
tràmit processal (pagament de multes, 
conèixer l’estat de procediments concrets 
o formular una sol·licitud, entre d’altres) 
s’ha de facilitar mitjançant un telèfon de 
tarifació ordinària . Intervenir en 
procediments en què el ciutadà té la 
condició de persona interessada i ser-ne 
informat és un dret que no pot estar 
subjecte a contraprestació per raó del 
canal escollit per accedir-hi .


• Les empreses i entitats que presten serveis 
per compte de les administracions no poden 
disposar de telèfons amb prefix 902 de 
tarifació addicional per atendre els usuaris 
del servei . Les administracions titulars 
d’aquests serveis han de vetllar perquè les 
empreses autoritzades o concessionàries 
compleixin aquesta obligació . 


• L’accés telefònic a l’Administració no 
pot tenir un cost afegit quan l’accés 
electrònic i presencial són gratuïts . La 
repercussió d’una part del cost d’un servei 


o d’una prestació en els usuaris no pot 
dependre del canal d’accés . L’accés 
electrònic a informació pública i a tràmits 
és l’opció escollida per cada vegada més 
usuaris i aquest canal no té un cost afegit . 


• L’accés a informació pública és un dret 
que no pot ser objecte de contraprestació . 
La legislació de transparència i accés a la 
informació pública consagra el principi 
que l’accés a la informació pública ha de 
ser gratuït, en línia amb la regulació dels 
països del nostre entorn . El Síndic 
considera que aquest dret d’accés gratuït 
és incompatible amb l’existència de 
telèfons públics d’informació amb tarifació 
addicional o tarifa remunerada i recomana 
que es converteixin a serveis de tarifació 
ordinària .


• Els operadors de telefonia han d’incloure 
en les seves ofertes de tarifa plana els 
telèfons d’informació pública que no 
tenen tarifació especial . El Síndic farà 
arribar al ministeri competent per regular 
el mercat de telecomunicacions, a través 
del Defensor del Poble, la recomanació 
d’establir l’obligació per a tots els 
operadors de telefonia d’oferir als seus 
clients el mateix tractament comercial 
per als telèfons d’informació pública 
sense cost afegit que ofereixin per a altres 
telèfons de numeració ordinària i amb 
tarifació equivalent . Aquesta previsió 
s’hauria de fer extensiva als telèfons amb 
prefix 902 sense tarifació addicional . 
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