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Preàmbul 
Per a començar, tot indica que amb aquest dictamen el Govern vol influir al poder 

legislatiu i frenar la proposició de llei. El contingut del dictamen creiem que és un 

despropòsit per als drets de les persones amb discapacitat.  

És bastant evident quina opinió pot merèixer un dictamen jurídic sobre una proposició de 

llei que tracta de persones amb discapacitat en el qual ni tan sols s'informi sobre la 

Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, a pesar que en la 

proposició de llei es nomena en diverses ocasions. 

Està claríssim que NO es tracta d’un dictamen jurídic sobre la base de la Convenció 

de l’ONU sobre els Drets de les Persones Discapacitat. No s’informa al dictamen 

sobre aquesta Convenció en cap moment arribant, fins i tot, a ignorar parts de l’articulat 

de la proposició de llei on s’estableix l’aplicació d’aquesta important Convenció, com ara 

la disposició addicional segona. 

Per contra, es tracta d’un informe jurídic sobre la base de normes internes que 

estan per sota i NO estan adaptades a la dita Convenció.  

Es tracta del primer dictamen consulta en relació a una proposició de llei (com a mínim 

des del 2005). Si efectivament és la primera vegada que es demana un dictamen per 

motiu d’una proposició de Llei, que ni ha entrat a tràmit, per tal d’influenciar al legislatiu, 

considerem que és una qüestió de molta gravetat. 

El dictamen es basa en informes totalment parcials elaborats pel propi departament 

d’Interior sense que els promotors d’aquesta proposició de llei hagin tingut accés als 

mateixos. Per tal motiu si un dictamen jurídic es basa solament en informes d’una de les 

parts deixa de ser un informe jurídic de caràcter independent. 

Es parla de la “transcendència” de la proposició de llei i per les afeccions que 

plantejarà a d’altres normes anteriors aplicables a diversos destinataris en l’objecte 

concret de la regulació de la segona activitat. No s’acaba de veure el perquè d’aquesta 

transcendència, doncs la segona activitat ja està vigent, tant a mossos com a bombers i a 

policies locals. Una cosa que ja està regulada en els tres cossos no té 

“repercussions” a l’administració perquè ja la tenim regulada des dels anys 90. 
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Entra a valorar per què no es contemplen rurals i penitenciaris, tanmateix aquests cossos 

no es poden comparar amb un cos policial i de bombers que diàriament es troben en 

situacions de risc. El mateix informe de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior 

en que es basa el dictamen diu que la major justificació és “el major risc que implica la 

tasca policial o la de bomber”. 

Amb una total falta d’imparcialitat, el mateix dictamen reconeix que defensa una posició 

política, i ho fa qualificant la Proposició de llei amb trets negatius sense motivar el perquè 

d’aquesta negativitat amb dades concretes, amb l’excusa de no entrar-hi perquè no és 

l’objecte. Es llença la pedra però s’amaga la mà, doncs no sabem per què les dades 

econòmiques han de ser greus, quins matisos “personals” o de quina manera pot afectar 

a d’altres cossos similars i, si afecta, per què ha de ser de forma negativa. Tot és 

parcialitat amb una posició política subjectiva. 

La definició de discapacitat és la que s’estableix a l’article 1 de la Convenció de l’ONU 

sobre els drets de les persones amb discapacitat. Si l’autor ni tan sols entén aquesta 

definició no entén que hi haurà persones amb  discapacitat en segona activitat sense 

grau i amb grau d’incapacitat permanent. Com totes són persones amb discapacitat, totes 

han de ser tractades amb respecte al principi d’igualtat i no discriminació. L’autor del 

dictamen ens porta a conclusions equivocades perquè veu la qüestió de la discapacitat 

de manera parcial i esbiaixada. 

Tampoc entén el dictamen que el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, no prohibeix treballar a 

cap grau, ans al contrari: tots els graus d’incapacitat permanent poden treballar. A més, 

tampoc entén que les declaracions d'incapacitat emeses per l’INSS no valoren la 

capacitat en relació a la segona activitat. 

Tot plegat ens porta a considerar a aquest dictamen com absolutament ridícul, parcial i 

gens independent. 

Procedim a analitzar el dictamen punt per punt, en el mateix ordre. 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

I. Objecte del Dictamen i intervenció de la Comissió 
Jurídica Assessora 
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1.- En aquest apartat es diu: 

“Respecte a aquesta qüestió, en l’Acord de Govern adoptat en data 9 de febrer de 

2016 es posa de manifest que la Proposició de llei que constitueix l’objecte de la 

consulta, presentada al Parlament de Catalunya per la totalitat de grups 

parlamentaris en data 13 de juliol de 2015, “pot plantejar problemes amb la 

normativa reguladora vigent” 

Es diu que “pot plantejar problemes amb la normativa reguladora vigent”, però la qüestió 

cabdal és que arriba a aquesta conclusió perquè NO es tracta d’un dictamen jurídic 

sobre la base de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones 

Discapacitat (publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 2008), sinó que per 

contra es tracta d’un informe jurídic sobre la base de normes internes que NO estan 

adaptades a la dita Convenció,  

A partir d’aquí ja podem manifestar que el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 

queda coix i pateix una greu crisi d’identitat i de poca seriositat, doncs des del punt de 

vista jurídic la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones Discapacitat és 

d’obligat compliment (d’aquest aspecte ja en donarem compte més endavant) i, 

lamentablement, s’ha de posar de manifest que NI S’ANOMENA LA DITA CONVENCIÓ. 

Fa referència al següent: 

“Articles 39 i 40 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de 

prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, desplegats pel 

Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona 

activitat del personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat. 

Articles 31 a 34 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 

Mossos d’Esquadra, desplegats pel Decret 246/2008, de 16 de desembre, de 

regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de 

Mossos d’Esquadra. Cal dir que, contra aquest Decret, l’Associació per la 

Integració Laboral de Mossos d’Esquadra amb Discapacitat va interposar un 

recurs contenciós administratiu, el qual va ser desestimat per la Sentència del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 123/2012, d’1 de febrer. Amb 

posterioritat, la disposició derogatòria de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 

fiscals, financeres i administratives, va suprimir l’article 24.2, referit a la retribució 

dels llocs de suport tècnic no policial, d’aquest Decret 246/2008. 
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Articles 43 i 44 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.” 

En l’apartat sobre la llei de mossos d’esquadra hi ha una dada incorrecta, es tracta 

concretament de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos 

d'Esquadra, on es regula la segona activitat  en el Títol II, Capítol III article 31.3, 

Títol III secció II Capítol II, articles del 61 al 64. És clar que pot ser un error de còpia. 

No s’entén què té a veure amb l’objecte d’aquest dictamen el fet de que una associació 

interposés un recurs contenciós administratiu contra el Decret 246/2008. De totes 

maneres, sobre la conseqüent Sentència esmentada, que és del 2012, hem de tenir 

en compte els canvis substancials que hi ha hagut amb les normes noves i diferents 

respecte de les quals no en va tenir coneixement el Tribunal i, per suposat, també hem 

de tenir en compte algunes Sentències posteriors que contradiuen la que es cita. 

Estem segurs que aquesta sentència s’esmenta perquè està citada en els informes 

interns. És una sentència que obliga als perjudicats a impugnar de forma indirecta les 

resolucions que s’apliquin en relació al dit decret, que també s’ha d’impugnar de forma 

indirecta. És a dir, el fet que es fes una impugnació directa en el seu moment no exclou 

que es puguin tramitar altres impugnacions indirectes. 

Volem destacar que aquesta qüestió no ve a compte quan el que es vol regular amb la 

proposició de llei és la integració laboral de funcionaris d’aquests cossos amb 

disminucions psicofísiques en unes denominades places complementàries de segona 

activitat que integraran diferents destinacions en els cossos en base a les funcions a 

realitzar. És el mateix per tots els cossos amb una única solució, doncs és inadmissible 

que un cos expulsi persones amb discapacitat i un altre les reubiqui, ja que la base és 

la mateixa.  

En tot cas, sobre aquest tema s’ha de dir també que entitats de prestigi i la pròpia 

Inspecció de Treball han manifestat que aquest decret discrimina de forma directa a 

persones amb una discapacitat i també en relació a d’altres cossos. 

Inspecció de Treball ha afirmat que amb aquest decret la Generalitat discrimina i 

dispensa un tracte “restrictiu” als mossos que pateixen una discapacitat, encara que 

sigui producte d'un accident en acte de servei, i disposen de la incapacitat permanent 

total, que els permet treballar, però no en les seves tasques habituals.  

“Aquest tracte desfavorable consisteix a restringir l'accés a la plena ocupació a 

treballadors discapacitats en comparació amb treballadors sense cap 
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discapacitat i a legislar de forma contrària a la norma general”.  

Així de contundent s'expressa la Inspecció de Treball en un informe remès a un jutjat 

de Barcelona que tramita la demanda interposada per un policia afectat. 

L'informe de la Inspecció de Treball destaca que la incapacitat permanent total es pot 

compatibilitzar amb una feina, sempre que les funcions que es facin no coincideixin 

amb les tasques que fins llavors es desenvolupaven, sense establir restriccions 

generals. Únicament, assenyala, les corresponents físiques o psíquiques de l'estat de 

l'empleat. 

El dictamen d’Inspecció de Treball és clar:  

“El que existeix és un tracte desfavorable i directe amb el col·lectiu de mossos 

ocupats en un lloc de suport i titulars d'una incapacitat permanent”.  

I afegeix que una part derogada del decret, que afectava la disminució de la retribució, 

era “un sistema retributiu més restrictiu respecte al general” i implicava 

“necessàriament” una reducció de jornada (la quantitat econòmica resultant després de 

descomptar la prestació d'invalidesa s'ajustava a unes hores concretes de treball). 

El decret, incideixen els inspectors, és una “regulació restrictiva” que vulnera l'article 35 

de la Constitució sobre el dret a la plena ocupació, també reconegut per als 

discapacitats que tinguin la incapacitat permanent total. El dictamen sosté, per tant, 

que “s'entendran com a nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris que donin lloc 

a situacions de discriminació directa” i que siguin “desfavorables per raons de 

discapacitat, en els àmbits de l'ocupació, en matèria de retribucions, jornada i altres 

condicions de treball”. 

2.- Fa una llista de normes connexes no específiques dels tres cossos i diu que 

respecte de la proposició de la Llei resulten d’aplicació: 

• Directiva 2000/78/CE, del Consell, de 27 de novembre, relativa a la igualtat de 

tracte en matèria de treball i ocupació. 

Cita la directiva però no l’aplica al llarg del dictamen. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

Estableix expressament la seva inaplicació a aquelles activitats les particularitats de les quals 

ho impedeixin en l'àmbit de determinades funcions públiques, entre les quals cita 
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expressament les de policia i seguretat, si bé estableix també que aquesta Llei inspirarà la 

normativa específica que es dicti per regular la protecció de la seguretat i la salut dels 

treballadors que presten els seus serveis en les indicades activitats. Per tant, la llei de riscos 

laborals simplement inspira i no afectaria a la proposició. 

• Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat. 

El dictamen l’esmenta però no te en compte el contingut. 

• Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 

L’EBEP no regula res sobre segona activitat, no té res a veure. 

• Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 

No és d’aplicació. 

• Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei general de la Seguretat Social. 

És d’aplicació. La proposició no contradiu en cap moment el seu articulat, que no 

impedeix que qualsevol tipus d’incapacitat pugui treballar. 

• Decret 1300/1995, de 21 de juliol, pel qual es desplega en matèria d’incapacitats 

laborals del sistema de la Seguretat Social. 

No impedeix que qualsevol tipus d’incapacitat pugui treballar. 

• Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 

social. 

Modificació de lleis que no afecta a la proposició de Llei, ni són vulnerades per aquesta. 

• Llei  13/1989,  de  14  de  desembre,  d’organització,  procediment  i  règim  jurídic  

de  la Generalitat de Catalunya. 

No és d’aplicació, doncs els controls sobre la proposició de llei pertanyen al Parlament i 

no al Govern, és a dir, al poder legislatiu i no al executiu.  
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• Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya. 

No es d’aplicació, no regula res sobre segona activitat. 

• Llei 8/2006, de 25 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

No regula res de la integració laboral de funcionaris amb una discapacitat en una segona 

activitat. Amb la proposició de llei no es vulnera aquesta Llei. La disposició addicional 

tercera de la Llei 8/2006, en el seu punt primer, preveu que en el termini de tres mesos, a 

comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern n’ha de fer el desplegament 

reglamentari i adaptar-ne les mesures a les peculiaritats dels mossos d’esquadra, entre 

d’altres.  

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  administratiu  

de les administracions públiques de Catalunya. 

No és d’aplicació a una proposició de llei, ni regula res de la integració de discapacitats. 

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 

únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 

de funció pública. 

No és d’aplicació, no regula res sobre segona activitat. 

• Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre les relacions de llocs de treball del 

personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

No afecta en res a la proposició de llei, ja que actualment ja surten reflectides les places 

de segona activitat en el cossos de mossos i bombers i en alguns ajuntaments.  

3.- També es posa de manifest que consten els següents informes en relació a la 

proposició de llei per part de: 

• Direcció General de Funció Pública. 

• Departament d’Economia i Coneixement (actualment Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda). 

• Assessoria Jurídica del Departament d’Interior.  
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Al respecte s’ha de dir que: 

1. Tots aquests escrits haurien de ser públics per a poder ser estudiats amb 

deteniment, tal com ha tingut oportunitat de fer la Comissió Jurídica Assessora. 

2. Són informes de part, sense que consti quines opinions favorables a la 

proposició de llei hagin tingut l’oportunitat de manifestar-se. Recordem que és una 

proposició de Llei.   

3. També volem manifestar que en el buscador de dictàmens de la Comissió Jurídica 

Assessora, amb la paraula “CONSULTA” solament apareixen 16 dictàmens i cap 

d’ells és en relació a una PROPOSICIÓ DE LLEI, que depèn del PODER 

LEGISLATIU. És a dir, es tracta del primer dictamen en relació a una proposició 

de llei. 

4. Dóna la sensació que el Govern amb aquesta Consulta el que vol es influenciar al 

LEGISLATIU per tal que no es tramiti l’esmentada proposició de Llei o que, en el 

cas que es tramités la proposició, aquesta quedés totalment desnaturalitzada.  

5. Si efectivament és la primera vegada que es demana un dictamen per motiu d’una 

proposició de Llei, que ni ha entrat a tràmit, per tal d’influenciar al LEGISLATIU, 

considerem que és una qüestió de molta gravetat. 

6. Si tan errònia és la proposició de Llei, sobte que el Departament d’Interior s’hagi 

pres tant d’interès per a poder-la desacreditar a ulls del Poder Legislatiu tenint 

en compte que és possible que no tingui la majoria per poder-la tombar. En realitat 

no és errònia i compleix amb la legalitat Internacional.   

 

II. Consideracions sobre la naturalesa jurídica i marc 
normatiu de la segona activitat 
1.- En aquest apartat es diu: 

“Tenint en compte que la regulació proposada versa sobre el concepte de segona 

activitat, abans d’entrar en l’anàlisi de les qüestions formals i procedimentals i de 

les previsions concretes de  la  Proposició  de  llei,  aquesta  Comissió  considera  

procedent  fer  algunes  consideracions respecte a la naturalesa jurídica i marc 

normatiu d’aquesta situació administrativa.” 
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Aquesta afirmació no és certa. La regulació que es proposa és la integració de forma 

homogènia de tots aquells funcionaris de cossos especials, amb un alt risc de patir 

una disminució que pugui afectar a la seva carrera professional, que no puguin 

realitzar les funcions principals de la seva professió. 

Aquests professionals tenen un plus afegit de risc de patir disminucions físiques i 

psíquiques, les quals poden impedir el desenvolupament d’algunes funcions de la seva 

professió, podent en tot moment realitzar altres tasques adaptades a les seves 

disminucions. Una discapacitat, tal com entén la Convenció de l’ONU, no vol dir en cap 

moment ser un incapaç de poder dur a terme algunes funcions. 

No és el mateix els cossos de mossos, policies locals i bombers que la resta de 

funcionaris, són cossos especials que no tenen una reserva de discapacitats a l’hora 

d’accedir i sí que tenen un plus afegit a l’hora de patir una discapacitat. A la funció pública 

es reserva un 7% de les places a persones amb discapacitat, cosa que no es pot fer amb 

els cossos especials de funcionaris, que el que sí tenen és una reserva de llocs de treball 

posterior per tenir una disminució psicofísica, és a dir, una discapacitat. 

Per a poder passar a dita reserva de llocs de treball posterior per realitzar funcions 

adaptades, el primer requisit és ser funcionari i tenir una disminució, és a dir, no es pot 

opositar a aquestes places directament.     

El següent pas és donar un nom a aquestes noves places que es creen en el si de 

cadascun dels cossos, i com que afecta a la seva primera activitat, aquestes es passen a 

denominar de segona activitat, i en tractar-se de persones amb limitacions respecte de 

la seva professió aquestes estan emparades per 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.  

2.- Tal com diu el dictamen, aquestes normes no regulen la segona activitat: 

Respecte al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es diu: 

“...aquesta no es troba prevista a la normativa bàsica de funció pública. En aquest 

sentit, l’EBEP, en regular les situacions administratives dels funcionaris  públics...” 

Tampoc regula la segona activitat el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 

s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 

Catalunya en matèria de funció pública.  
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Recordar que la regulació dels mossos d’esquadra, dels bombers i dels policies locals, 

com a Lleis especials s’apliquen sobre la Llei general en tot allò que no estigui 

regulat. En aquest cas cadascuna d’elles té la seva pròpia norma de segona activitat i el 

que es fa amb la proposició de llei és donar la mateixa solució a situacions iguals. Aquest 

aspecte ha estat reconegut per alguna sentència. 

També diu el dictamen que a nivell estatal qui regula la segona activitat es la Llei 

Orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de règim de personal de la Policia Nacional, que preveu  

la  segona  activitat  com  una  de  les  situacions administratives en què es poden 

trobar els policies nacionals. 

Que estigui regulat en la policia nacional, ens vol dir alguna cosa? No. Cadascun dels 

Legisladors fa les coses a la seva manera i com sap. S’ha de posar de manifest que el 

CERMI1 va considerar que aquesta llei discriminava per raó de discapacitat i que 

incomplia la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb una 

Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 2008, i així se li va fer 

saber al Defensor del Pueblo perquè interposés un recurs al Tribunal Constitucional, 

sense gaire èxit. 

El que podria haver entrat a valorar al dictamen que ens ocupa és per què respecte a 

certs empleats públics existeix una discriminació estructural, deliberada i permanent per 

raó de discapacitat, que suposa vulneració del dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, 

a l’acció positiva i als ajustaments raonables que assisteixen a tota persona amb 

discapacitat resident en un Estat part de la Convenció dels drets de les persones amb 

discapacitat. 

Aquesta Convenció va ser aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides el 13 de 

desembre de 2006 a la Seu de Nova York, i va entrar en vigor el 3 de maig de 2008 

després d'aconseguir 20 ratificacions. Espanya va signar la Convenció el 30 de març de 

2007, la va ratificar el 23 de novembre de 2007, i va ser publicada en el BOE de 21 d'abril 

de 2008, entrant en vigor a Espanya el 3 de maig de 2008. 

El dia 5-5-16 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Moció 28/XI del Parlament de 

Catalunya, sobre les polítiques socials, que estableix que:  

“El Parlament de Catalunya insta al Govern a:  

                                                
1 Organisme oficial independent nomenat per l’Estat Espanyol pel seguiment de l’aplicació de la Convenció 
de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. 
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1. Adaptar normativament els valors i mandats de la Convenció de l’ONU dels 

drets de les persones amb discapacitat aprovada a les Nacions Unides el 2006”. 

És cabdal destacar l’article 27 de la Convenció: 

“Article 27. Treball i ocupació 

1. Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, 

en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l'oportunitat de 

guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i 

un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb 

discapacitat. Els estats part han de salvaguardar i promoure l'exercici del dret al 

treball, fins i tot per a les persones que adquireixin una discapacitat durant 

l'ocupació, i han d’adoptar mesures pertinents, inclosa la promulgació de 

legislació, com ara: 

a) Prohibir la discriminació per motius de discapacitat pel que fa a totes les 

qüestions relatives a qualsevol forma d'ocupació, incloses les condicions 

de selecció, contractació i ocupació, la continuïtat en l'ocupació, la 

promoció professional i unes condicions de treball segures i saludables; 

b) Protegir els drets de les persones amb discapacitat, en igualtat de 

condicions amb les altres, a condicions de treball justes i favorables, i en 

particular a la igualtat d'oportunitats i de remuneració per a un treball 

d'igual valor, a condicions de treball segures i saludables, inclosa la 

protecció contra l'assetjament, i a la reparació per greuges soferts; 

c) Assegurar que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus 

drets laborals i sindicals en igualtat de condicions amb les altres; 

d) Permetre que les persones amb discapacitat tinguin accés efectiu a 

programes generals d'orientació tècnica i vocacional, serveis de col·locació 

i formació professional i contínua; 

e) Encoratjar les oportunitats d'ocupació i la promoció professional de les 

persones amb discapacitat al mercat laboral, i donar-les suport per a la 

cerca, l’obtenció, el manteniment de l'ocupació i la incorporació a aquest; 

f) Promoure oportunitats empresarials, d'ocupació per compte propi, de 

constitució de cooperatives i d'inici d'empreses pròpies; 
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g) Contractar persones amb discapacitat en el sector públic; 

h) Promoure l'ocupació de persones amb discapacitat en el sector privat 

mitjançant polítiques i mesures pertinents, que poden incloure programes 

d'acció afirmativa, incentius i altres mesures; 

i) Vetllar perquè es facin ajustos raonables per a les persones amb 

discapacitat en el lloc de treball; 

j) Promoure l'adquisició de persones amb discapacitat d'experiència laboral 

al mercat de treball obert; 

k) Promoure programes de rehabilitació vocacional i professional, 

manteniment de l'ocupació i reincorporació al treball adreçats a persones 

amb discapacitat. 

2. Els estats part han d’assegurar que les persones amb discapacitat no siguin 

sotmeses a esclavitud ni servitud i que estiguin protegides, en igualtat de 

condicions amb les altres, contra el treball forçós o obligatori.” 

És absolutament astorador que l’autor del dictamen, quan destaca normes, s’oblida 

precisament de la més important: la Convenció dels drets de les persones amb 

discapacitat, ja que quant a l’aplicació d’aquesta Convenció hi ha dos mandats 

constitucionals essencials:  

1. Que després de la seva publicació formen part del nostre ordenament jurídic (Art. 

96. 1 CE). 

2. Que és referent d’interpretació dels drets fonamentals (Art. 10.2 CE). 

Tampoc té en compte que la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres 

Acords Internacionals, que reforça aquesta obligatorietat. En aquest sentit, la norma 

estableix els següents criteris: 

a) Eficàcia dels Tractats internacionals vàlidament celebrats a la data que determini 

el tractat, o en defecte d'això a partir de la data de la seva entrada en vigor (art. 

28.2). 

b) Són d'aplicació directa, i tant l'Estat, com les Comunitats Autònomes i les ciutats 

de Ceuta i Melilla han d'adoptar les mesures per a la seva execució dins del seu 

àmbit competencial (art. 30). 
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c) Prevalença dels tractats en cas de conflicte, enfront de qualsevol norma de 

l'ordenament intern, excepte les de rang constitucional (art. 31). 

d) En la interpretació dels tractats adoptats per organitzacions internacionals es 

tindrà en compte tota norma pertinent de l'organització (art. 35.2). 

e) Les disposicions dictades en execució de tractats internacionals s'interpretaran de 

conformitat amb el tractat que desenvolupen (art. 35.4). 

Per precisar l'abast de l'article 10.2 de la Constitució, cal tenir en compte la jurisprudència 

del nostre més alt Tribunal, el Tribunal Constitucional afirma tant l'aplicabilitat directa com 

la interpretació dels Tractats conforme al que defineixen els òrgans de garantia dels 

mateixos. 

Aquest Tribunal ha vingut afirmant des de la primerenca STC 38/1981, de 23 de 

novembre, que les normes, han de ser interpretades, en virtut de l'art. 10.2 CE, a la llum 

del que es disposa en els tractats internacionals que Espanya hagi celebrat sobre la 

matèria. Aspecte que torna a reiterar en la STC 116/2006, referint-se a un Tractat 

Internacional interpreta que: 

”de conformitat amb la Constitució, el Pacte no només forma part del nostre Dret 

intern, conforme a l'art. 96.1 CE, sinó que a més, i pel que aquí interessa, les 

normes relatives als drets fonamentals i llibertats públiques contingudes en la 

Constitució han d'interpretar-se de conformitat amb els tractats i acords 

internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya (art. 10.2 CE); 

interpretació que no pot prescindir de la qual, al seu torn, duen a terme els òrgans 

de garantia establerts per aquests mateixos tractats i acords internacionals (STC 

81/1989, de 8 de maig, FJ 2). Aquest Tribunal, des de les seves primeres 

Sentències, ha reconegut la important funció hermenèutica que per determinar el 

contingut dels drets fonamentals tenen els tractats internacionals sobre drets 

humans ratificats per Espanya (STC 91/2000, de 30 de març, FJ 7, citant entre 

unes altres les SSTC 38/1981, de 23 de novembre, FJ 4; i 78/1982, de 20 de 

desembre, FJ 4), havent declarat expressament que el contingut dels drets 

humans reconeguts en el Pacte constitueix part també del dels drets fonamentals, 

«formant l'estàndard mínim i bàsic dels drets fonamentals de tota persona en 

l'Ordenament jurídic espanyol» (ATC 260/2000, de 13 de novembre, FJ 2) ”. 

Per tant, estem davant d’un tractat internacional que és directament invocable i 

aplicable en tots els nivells territorials, i que ha de fer front a una realitat endèmica de 
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vulneració de drets, que exigeix una evolució en la forma d'entendre i aplicar el principi 

d'igualtat, no discriminació i autonomia des de la dimensió dels drets humans que 

proclama la Convenció. 

És necessari referenciar la Convenció ja que la normativa en matèria d'ocupació en la 

funció pública no ha estat inclosa dins de l'àmbit d'aplicació del Reial decret Legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de 

les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (art. 37.3). També perquè si bé 

existeix normativa relativa a l'accés de persones amb discapacitat en l'àmbit de la funció 

pública, no la hi ha quant a les situacions de discapacitat sobrevinguda. 

En aquest sentit l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), conté previsions però només 

en relació a les persones que accedeixin amb aquesta condició (art. 59). En el mateix 

sentit s'expressa el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa 

en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública. 

Tampoc s’esmenta al dictamen el Conveni 159 Conveni sobre la readaptació 

professional i l'ocupació de persones invàlides, ratificat per Espanya el 2 d'agost de 

1990, que estableix, entre d’altres, els següents criteris: 

1. Permetre que la persona invàlida obtingui i conservi una ocupació adequada i 

progressi en el mateix (Article 1.2). 

2. La política nacional sobre la readaptació professional i l'ocupació de persones 

invàlides es basarà en el principi d'igualtat d'oportunitats entre els treballadors 

invàlids i els treballadors en general. Haurà de respectar-se la igualtat 

d'oportunitats i de tracte per a treballadores invàlides i treballadors invàlids. Les 

mesures positives especials encaminades a aconseguir la igualtat efectiva 

d'oportunitats i de tracte entre els treballadors invàlids i els altres treballadors no 

hauran de considerar-se discriminatòries respecte d'aquests últims (Article 4). 

La manca de adaptació de les normes i no vulnerar dites normes de rang superior 

és una cosa que hauria de preocupar extremadament als responsables de la funció 

pública, doncs aquestes obligacions de protecció de la igualtat i no discriminació, recauen 

de forma especial i singular en l’àmbit del que és públic, doncs amb les disposicions 

legals tenen l’obligació de promoure, protegir i respectar les obligacions que 

s’assumeixen en virtut de pactes o tractats internacionals, en aquest cas la igualtat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat. 
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3.- Argumenta que en la regulació vigent de segona activitat “no s’hi han inclòs, fins ara, 

les situacions d’incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa”, 

referint-se al redactat de l’article 194 del Reial decret legislatiu 8/2015 (d’aplicació fins 

que no es desenvolupi un reglament i s’apliqui el redactat nou segons la seva Disposició 

transitòria vigèsima sisena).  

Tanmateix obvia l’article 198.2 d’aquest Reial decret legislatiu 8/2015 que diu que:  

“Les pensions vitalícies en cas d’incapacitat permanent absoluta o de gran 

invalidesa no impedeixen l’exercici de les activitats, siguin o no lucratives, 

compatibles amb l’estat de l’incapacitat i que no representin un canvi en la seva 

capacitat de treball a l’efecte de revisió”. 

I també obvia l’article 198.3:  

“El gaudi de la pensió d'incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa a 

partir de l'edat d'accés a la pensió de jubilació és incompatible amb la 

realització per part del pensionista d'un treball, per compte propi o per compte 

d'altri, que determini la seva inclusió en algun dels règims del sistema de la 

Seguretat Social, en els mateixos termes i condicions que els que regula l'article 

213.1 per a la pensió de jubilació en la modalitat contributiva”. 

Per tant, poden exercir activitats lucratives, és a dir, estan emparats pel dret al treball, i no 

ha d’haver-hi obstacle perquè s'efectuï la valoració de les capacitats de la persona en 

relació als llocs de segona activitat, ja que, en tot cas, en la mesura que la valoració del 

INSS no és en funció d'aquesta segona activitat no pot entendre's vàlida. A més, la 

pensió d'incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa només és incompatible amb 

la realització per part del pensionista d'un treball a partir de l'edat d'accés a la pensió de 

jubilació i no abans, és a dir, poden treballar fins a l’edat de jubilació. 

4.- Segons el dictamen: 

“I és que la regulació vigent reserva aquesta segona activitat per a aquells 

supòsits en què s’ha reconegut  al  funcionari  o funcionària una situació 

d’incapacitat  permanent  per a la professió habitual, ja sigui de caràcter total o 

parcial (art. 194.1.a) i b) Reial decret legislatiu 8/2015)” 

Si el que diu és cert, com és possible que a les incapacitats permanents totals se’ls 

estigui negant hores d’ara el dret a estar en segona activitat? 
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La Llei General de la Seguretat Social, com és clar, no regula res de la segona activitat, 

tanmateix en el preàmbul de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i 

modernització del sistema de Seguretat Social, es cita que s’aclareix la compatibilitat de 

la incapacitat total amb la segona activitat:  

“Així mateix, s’aclareix la compatibilitat en la percepció de la pensió a la qual es 

tingui dret per la declaració d’incapacitat total en la professió habitual amb la 

realització de funcions i activitats diferents de les que habitualment es duien a 

terme, tant a la mateixa empresa o en una altra de diferent, com és el cas dels 

col·lectius que tenen establertes i regulades funcions denominades de segona 

activitat.” 

5.- El 25 d’abril de 2012 el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar amb 276 vots a 

favor, 1 en contra i 37 abstencions, el Dictamen de la Comissió de l’Estatut del Diputat 

que declara la compatibilitat d’activitats extraparlamentàries a més de cent de les seves 

senyories, la majoria advocats, docents, tertulians, o amb altres càrrecs de representació 

local. El dictamen ja va ser aprovat per la Comissió i una vegada aprovat pel Ple va ser 

publicat en la web del Congrés dels Diputats en aplicació de les mesures de 

transparència adoptades per la Càmera2. 

En aquest dictamen  trobem declarades aquestes compatibilitats entre moltes altres: 

“D. Francisco Vañó Ferre (núm. expte. 004/000055/0). Pensión de gran 

invalidez. Percepción compatible con la condición de diputado/a, según criterio 

consolidado de la Comisión desde su Dictamen del 11 de noviembre de 1993, 

ratificado por el de 2 de julio de 2004.” 

“D. Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi (núms. expte. 004/000346/0 y 

004/000346/1). Incapacidad permanente total por accidente de trabajo. Pensión 

a cargo de «Ibermutuamur», mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Percepción compatible con el artículo 158.2 de la LOREG, según 

criterio reiterado de la Comisión desde su dictamen de 11 de noviembre de 1993.” 

Respecte d’aquestes persones amb discapacitat pensem que això és un molt bon 

exemple d’integració laboral, sobretot quant a la gran invalidesa. No entenem com alguns 

                                                

2https://ailmed.wordpress.com/2012/05/16/i-encara-hi-ha-algu-que-diu-que-amb-una-gran-

invalidesa-no-es-pot-treballar/ 
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encara poder negar que un gran invàlid pugui treballar i, per tant, negar-li un dret 

fonamental. El que a aquest diputat se li reconegui el dret a treballar malgrat la seva gran 

invalidesa no pot suposar un greuge comparatiu davant de casos similars d’altres 

persones, ja que negar poder treballar a una persona en cas similar seria discriminació 

per raó de discapacitat. 

Un altre exemple pot ser el de Pilar Díaz López, número 13 a la llista del PSC en les 

eleccions municipals del maig del 2011, que va arribar al ple municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona com a regidora amb una situació d’incapacitat permanent absoluta, el 78% 

de discapacitat física i mobilitat reduïda, desplaçant-se amb cadira de rodes3. 

6.- El Tribunal Suprem deixa molt clar en aquesta Sentència que amb una incapacitat 

permanent absoluta, i fins i tot amb una gran invalidesa, es pot treballar: 

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL, Nº de Recurso: 480/2007 

Sentencia 30 de Enero de 2008: 

“a).- La interpretación restrictiva mantenida por el INSS no siempre ha sido la 

acogida por la jurisprudencia social [como más arriba hemos adelantado], pues ya 

la STS 02/03/79 había mantenido que «el trabajador en situación de incapacidad 

permanente absoluta para todo trabajo, por lo dispuesto en el art.24-4 de la O. 

de 15 abril 1969, puede realizar todas las actividades laborales que sean 

compatibles con su situación, sin limitación alguna, sin que en ningún 

extremo de la disposición legal se afirme que sólo puede desempeñar actividades 

"superfluas, accidentales o esporádicas"»; y la ya citada STS 06/03/89 considera 

inaplicable las limitaciones derivables del art. 138-2 LGSS/74 a quienes habían 

sido declarados en situación de IPA sin derecho a prestaciones].  

[…] e).- Este planteamiento cobra pleno vigor si se atiende a las nuevas 

tecnologías [particularmente informáticas y de teletrabajo], que consienten 

pluralidad de actividades laborales -a jornada completa- a quienes se 

encuentran en situaciones de IPA o GI, de manera que la compatibilidad ahora 

defendida representa -en el indicado marco de actividades sedentarias- un 

considerable acicate para la deseable reinserción social de los trabajadores con 

capacidad disminuida.” 

7.- Les persones amb discapacitat que vulguin accedir a la Funció Pública a Catalunya 

per la via de reserva, han de presentar una sol·licitud de dictamen vinculant d’adequació 
                                                
3 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/ple-sense-barreres-1684781 
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del lloc de treball per a la Funció Pública per poder participar en un procés selectiu, 

adreçada a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 

Amb dita sol·licitud es sol·licita que sigui emès un dictamen vinculant per part de l’Equip 

de Valoració i Orientació (EVO) per accedir a un lloc de treball en la Funció Pública, 

d’acord amb el que disposa el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció 

Pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional:     

“Article 5.2. Les persones amb discapacitat que vulguin accedir a la funció pública 

per la via de reserva en el torn respectiu hauran de presentar al tribunal o òrgan 

tècnic de selecció un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques o 

físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional competent, que ha de 

ser emès abans del començament de la primera prova selectiva.” 

El sol·licitant ha de marcar en la sol·licitud que es troba en una de les situacions següents 

i adjuntar la documentació que ho acredita: 

a) Grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. 

b) Pensionista de la Seguretat Social que té reconeguda una pensió d’incapacitat 

permanent en grau de total / absoluta o gran invalidesa. 

c) Pensionista de classe passiva que té reconeguda una pensió de jubilació o de retir 

per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.  

Per tant, és evident que les persones amb discapacitat poden accedir a la Funció Pública 

a Catalunya per la via de reserva a través d’un procés selectiu amb qualsevol grau 

d’incapacitat permanent, també amb una absoluta o gran invalidesa. 

Sembla surrealista que es pugui accedir a la Funció Pública a Catalunya amb una 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, però que quan es donen aquests 

graus per una discapacitat sobrevinguda al llarg de la vida laboral resulti que la pròpia 

administració “expulsi” a la persona amb discapacitat estant en actiu.  

No la retenen, l’obliguen a sortir-se del circuit del treball amb una pensió, malgrat aquesta 

persona té talent abans i desprès de la discapacitat sobrevinguda. La persona amb 

discapacitat sobrevinguda sent aquesta hostilitat si estava treballant i el sistema la vol 

expulsar de la vida laboral activa, sense recol·locació o requalificació, en altre lloc de 

treball.  
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Si la funcionalitat corporal o mental no permet fer el mateix treball, amb suport, amb 

adaptació de l’entorn, es pot seguir sent actiu en segona activitat. Si es condemna a estar 

inactiu de braços creuats a casa, que és el que està succeint, estem renunciant a un bon 

cabdal de talent. 

8.- Quan el dictamen argumenta que en la regulació vigent de segona activitat “no s’hi 

han inclòs, fins ara, les situacions d’incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran 

invalidesa”, no té en compte que els mossos d’esquadra en pràctiques poden ser 

nomenats funcionaris de carrera amb qualsevol discapacitat, i se’ls assigna llocs de 

treball adients a les seves capacitats. Això és possible gràcies a que es va modificar 

l'article 22 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos 

d'Esquadra. 

A l’octubre de 2001 un agent en pràctiques del cos de mossos d’esquadra, Xavier Murillo, 

va quedar paraplègic a causa d’un tret a l’esquena arran de la fugida d’uns presos. Per 

motiu de la seva discapacitat, aquest mosso en pràctiques va ser declarat “no apte” per la 

conselleria de Justícia i Interior.  

Dirigents polítics com el llavors secretari general d’ERC, Josep Lluís Carod Rovira,  van 

demanar a la llavors consellera de Justícia i Interior, Nuria de Gispert, que reconsiderés la 

seva admissió en el cos de mossos d’esquadra malgrat va quedar paraplègic, advertint 

que l’administració havia de “donar exemple” i mostrar que totes les persones “per més 

discapacitat que tinguin” poden treballar. Carod Rovira es va mostrar convençut que hi 

hauria “alguna activitat, potser de tipus més administratiu” que l’agent pugui 

desenvolupar, per la qual cosa va convidar a la Generalitat a fer el “gest sensat” de 

rectificar4.   

En la sessió de control parlamentari del 17 de desembre de 2002, el President de la 

Generalitat va respondre a ERC, que li va demanar un “acte humanitari i responsable”, 

que la llei no permetia la readmissió d’aquell mosso i que “el Govern presentarà un 

projecte de llei amb article únic i de lectura única” per tal de resoldre-ho. 

El Consell Executiu va informar el 24 de desembre de 2002 favorablement a la reforma 

de la Llei de Policia de Catalunya de 1994 para facilitar la incorporació en el cos de 

Mossos d'Esquadra del agent en pràctiques que va quedar paraplègic. 

                                                
4 https://ailmed.files.wordpress.com/2008/04/2reforma-article-22-europa-pres.pdf 
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El Projecte de llei de modificació de l'article 22 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la 

Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra5, que va ser admès a tràmit a la Mesa del 

Parlament el 22 de gener de 20036, tenia aquest contingut:  

“S’afegeix un apartat 4 a l’article 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia 

de la Generalitat-mossos d’esquadra, amb el text següent: «4. No obstant el que 

disposa l’apartat anterior, i un cop superat el curs selectiu, en el supòsit que la 

causa d’exclusió mèdica sigui conseqüència de les lesions sofertes en l’exercici de 

les seves funcions com a funcionari en pràctiques, l’òrgan responsable pot 

proposar el nomenament com a funcionari de carrera a l’òrgan competent i li 

serà assignat un lloc de treball adient a les seves capacitats.” 

En la sessió parlamentaria del 12 de febrer de 2003, la consellera de Justícia i Interior, 

Sra. Núria de Gispert i Català, va afirmar “que és deure de tot govern responsable 

reaccionar davant d’un efecte no volgut per una norma, màxim si tenim en compte que 

afecta directament persones”. També va parlar de “la voluntat de donar un nou 

tractament legal a aquests supòsits d’impediments mèdics que, per bé que excepcionals i 

minoritaris, tenen una transcendència humana que justifica sobrerament aquesta 

iniciativa”. 

ERC va parlar de la “insensibilitat demostrada”, mentre que el PSC va dir que “donar la 

medalla al mèrit policial a aquest mosso, o aspirant a mosso, i, a la vegada, el 

qualificaven de no apte per al servei” era paradoxal i va parlar de “manca de sensibilitat a 

l’hora d’afrontar determinades qüestions”. 

Finalment el Projecte de llei de modificació de l’article 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 

de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, va ser aprovat per unanimitat7. 

Així doncs, en els anys posteriors i fins avui en dia, els mossos en pràctiques poden ser 

nomenats funcionaris de carrera amb qualsevol discapacitat, i se’ls assigna llocs de 

treball adients a les seves capacitats. Tanmateix, al mateix temps molts mossos 

d’esquadra, funcionaris de carrera, per motiu de discapacitats sobrevingudes han estat i 

són privats d’aquests llocs de treball i se’ls deixa al carrer.  

Tot plegat és obviat per l’autor del dictamen, quan pot suposar un greuge comparatiu i 

fins i tot discriminació entre un funcionari en pràctiques i un altre de carrera que tinguin la 

                                                
5 https://ailmed.files.wordpress.com/2008/04/1projecte-de-llei-de-modificacio-art-22-tramits.pdf 
6 https://ailmed.files.wordpress.com/2008/04/3diari-sesions-17-12-02-110.pdf 
7 https://ailmed.files.wordpress.com/2008/04/3diari-sesions-17-12-02-110.pdf 
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mateixa discapacitat, doncs es podria donar que un fos nomenat i recol·locat en un lloc 

adient i l’altre no se’l deixi treballar ni en segona activitat.  

 

III. Qüestions formals i procedimentals 
1.- Ens diu que el Parlament es regula pel seu propi Reglament i que contrasta amb 

Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  administratiu  de les 

administracions públiques de Catalunya, però que és pels casos en que la iniciativa 

legislativa parteix del Govern. Per tal motiu queda molt clar que no és d’aplicació a la 

proposició de llei que depèn del parlament. A cada acte se li aplica la seva Llei i el 

seu procediment, aquell que correspon i no un altre.   

2.- Es parla de la “transcendència” de la proposició de llei i per les afeccions que 

plantejarà a d’altres normes anteriors aplicables a diversos destinataris en l’objecte 

concret de la regulació de la segona activitat. 

No s’acaba de veure el perquè d’aquesta transcendència, doncs la segona activitat ja 

està vigent, tant a mossos com a bombers i a policies locals (tot recordant que són 

cossos que no admeten en el seu accés a persones amb una discapacitat i que limiten 

l’edat). Una cosa que ja està regulada en els tres cossos no té “repercussions” a 

l’administració perquè ja la tenim regulada des dels anys 90. 

La situació de segona activitat ja s’ha vingut aplicant des de fa anys a molts funcionaris i 

ningú ha exposat tanta transcendència. Es pot dir que ha estat un instrument per 

organitzar de manera eficient els recursos humans existents d’acord amb les 

capacitats atenent a l’edat o disminucions de la persona. Per assolir d’aquesta manera 

una organització eficient dels efectius no es pot veure de cap altra manera si no és tenint 

en compte l’organització i les necessitats dels diferents cossos, en els que hi ha multitud 

de funcions complementàries que aquestes persones poden desenvolupar i que, en molts 

casos, estan desenvolupant persones en plenitud de condicions i capacitats que podrien 

fer funcions ordinàries. El problema ha esdevingut quan s’ha volgut excloure i discriminar 

de l’accés a aquesta situació a persones per raó de tenir una discapacitat. 

3.- Hi ha una qüestió important que diu el dictamen que creiem que mereix màxima 

atenció. Diu: 

“La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, a 

través de l’apartat e) de la disposició derogatòria, ha eliminat el tercer paràgraf de 
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l’article 24.2 del Decret 246/2008, de 16 de desembre, que concretava les 

característiques del sistema de retribució dels llocs de suport tècnic no policial; en 

conseqüència, sembla existir una llacuna legal si no es concreta, en aquests 

moments, la regulació específica dels cossos de suport tècnic no policial”  

Al respecte s’ha de dir: 

1. Que no pot haver-hi regulació específica dels “cossos” de suport tècnic no policial 

perquè les places de suport tècnic no policial no formen cap cos a part. Sembla 

que l’autor del dictamen defensa el que potser voldria l’administració: crear 

per discapacitats un cos a part amb menys drets. 

2. Que sobre la distinció que fa el Decret 246/2008 sobre les places de suport 

tècnic no policial, és adient aquí el contingut de la Sentència núm. 147/2010, de 

26 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, 

Procediment Abreviat, núm. 550/2008; confirmada per la Sentencia núm. 

1270/2011, de 25 de novembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, Sala contenciosa administrativa, secció quarta, rotllo d'Apel·lació 

263/2010: 

“el Decreto 246/2008, de 16 de Diciembre, sobre regulación de la segunda 

actividad en el Cuerpo de MMEE, parece establecer la distinción que 

señala la Administración en su escrito de oposición a la apelación, pero, 

llámesele como se le quiera llamar, y habida cuenta de los términos en que 

se halla redactada la ley 10/94, y espíritu de la misma, no cabe duda de 

que todo ello globalmente, se refiere a la situación de segunda 

actividad que establece la ley y que debió́ serie reconocida desde el 

principio, como lo ha sido después, al publicarse el Decreto, que, además 

de ser posterior a la situación de incapacidad, no era imprescindible ni 

constituía un requisito sine qua non para la aplicación de la ley, a la que 

desarrollaba, pero, como antes se dice, no modificaba, en virtud del 

principio de jerarquía normativa y que ya establecida y regulaba la 

situación de segunda actividad, lógicamente desde antes del Decreto 

citado”. 

En síntesi, les places de suport tècnic no policial, o com se li vulguin dir a 

aquestes places, han d’estar englobades en la situació de segona activitat 

que estableix la llei 10/94 i, sobre la base d'aquesta llei i a l'esperit de la mateixa, 
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respecte d’aquestes places no es pot establir una distinció encara que el decret 

sembli assenyalar-la, doncs el decret no pot modificar la llei en virtut del principi 

de jerarquia normativa. 

3. Que aquest Decret 246/2008 conté i concreta una regulació específica dels llocs 

de suport tècnic no policial, tanmateix en fer-ho inclou limitacions i diferències de 

tracte no contemplades en la Llei 10/1994, al passi a una segona activitat de les 

persones que estan en situació d'incapacitat permanent total, per les qui, innovant 

i creant un figura inexistent, preveu el passi a places de suport tècnic no policial. 

És a dir, en tot cas la “llacuna legal” seria que les places de suport tècnic no 

policial no es contemplen a la Llei 10/1994 de Mossos d’Esquadra. 

4. Que davant del requisit de disminució psicofísica que marca la Llei 10/1994 de 

Mossos d’Esquadra per passar a segona activitat, el Decret 246/2008 que la 

desenvolupa marca solucions diferents si dita disminució ha donat lloc a una 

incapacitat. Això suposa un greuge comparatiu i discriminació, doncs es donen 

solucions diferents a supòsits de fet idèntics.  

5. Que l'article 24.2 del Decret 246/2008 eliminat establia en origen  diferències 

retributives entre Mossos que passin a segona activitat i Mossos amb 

incapacitat permanent que passin a llocs de treball no policials. Aquest 

sistema retributiu per a incapacitats, en la mesura en què afectava a un col·lectiu 

de persones amb discapacitat identificada a través de la incapacitació, 

discriminava per motiu de discapacitat, ja que davant una situació anàloga 

(una disminució de la capacitat) hi havia un tracte menys favorable. Ja tenim uns 

primers pronunciaments judicials pendents de recursos d’apel·lació. 

4.- Es refereix a un informe de 8 de gener de 2016 de l’Assessoria Jurídica del 

Departament d’Interior que:  

“...suggereix la necessitat d’una llei que reguli la situació administrativa de 

segona activitat tant dels cossos penitenciaris com del Cos d’Agents Rurals i s’hi 

adverteix que la Proposició de llei pot tenir, com a conseqüència no desitjada, 

una regulació diferenciada de la segona activitat en els tres cossos esmentats, 

sense que existeixi un motiu que ho justifiqui, ja que ni tan sols la proposició de llei  

distingeix  que la incapacitat  sobrevinguda del funcionari  pugui  derivar d’una 

contingència professional (atenent el major risc que implica la tasca policial o 

la de bomber).” 
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Al respecte s’ha de dir: 

1. La regulació diferenciada ja hi és. Que una regulació diferenciada de la 

segona activitat sigui una “conseqüència no desitjada” avala que es vulgui amb 

la Proposició de llei regular la segona activitat per mossos d’esquadra, bombers i 

policies locals. Efectivament no hi ha motiu que justifiqui que, davant del requisit 

per passar a segona activitat de tenir una disminució psicofísica, o el que és el 

mateix: tenir una discapacitat, es donin solucions diferents. 

2. Ni rurals ni penitenciaris es poden comparar amb un cos policial i de bombers que 

diàriament es troben en situacions de risc. Tal com explica el mateix informe de 

l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior la major justificació és “el major 

risc que implica la tasca policial o la de bomber”. 

3. El dictamen diu que la qüestió no és objecte d’aquest dictamen: “Però, com s’ha 

dit, les raons de política legislativa i oportunitat no són del coneixement 

d’aquesta Comissió Jurídica Assessora”. Si no és del seu coneixement no 

ha de donar una valoració jurídica en relació a d’altres cossos. 

4. No tenim cap justificació, ni és necessari, per diferenciar entre accident i malaltia 

comuna, ja que les diferències existeixen en les indemnitzacions que es poden 

rebre per part del departament, i també en cas d’incapacitat permanent. També el 

imports són diferents. Per tal motiu, la solució sigui una característica o l’altre ha 

de ser la mateixa.  

5. Es pot afirmar que lesions o malalties en el funcionaris dels cossos de mossos 

d’esquadra, bombers i policies locals, poden comportar una incapacitat 

permanent, mentre que les mateixes en un altre un cos sense “el major risc que 

implica la tasca policial o la de bomber” no serien mai una incapacitat.  

5.- Quant al que diu l’informe de 8 de gener de 2016, l’Assessoria Jurídica del 

Departament d’Interior sobre que:  

“la proposició de llei pot plantejar problemes d’encaix amb la regulació del Text 

refós de la Llei de Seguretat Social i la jurisprudència dictada a aquest efecte 

quant a les incompatibilitats en l’exercici del treball” 

Ens remetem al dit anteriorment al punt II.3 sobre la compatibilitat amb el treball de 

totes les incapacitats permanents, avalat per la pròpia Jurisprudència del Tribunal 

Suprem i per un informe d’Inspecció de Treball comentat al punt I.1. 
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No és cert que certs graus no puguin treballar o que l’INSS digui que és incompatible 

treballar. A ningú se li pot negar el dret al treball. 

A qui correspon la competència quant a les incapacitats i el treball és a l'Institut Nacional 

de la Seguretat Social (INSS). Si algú s'ha de pronunciar sobre la compatibilitat d'una 

incapacitat permanent davant que el treballador discapacitat estigui treballant en segona 

activitat és l’INSS i ningú més. Si l’INSS diu que la feina és incompatible retirarà la 

prestació, però MAI PROHIBIRÀ TREBALLAR.  

A més, és adient aquí el contingut de la Sentència núm. 147/2010, de 26 d’abril, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, Procediment 

Abreviat, núm. 550/2008; confirmada per la Sentencia núm. 1270/2011, de 25 de 

novembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa 

administrativa, secció quarta, rotllo d'Apel·lació 263/2010: 

Respecte a la denegació del passi a segona activitat d’un mosso d’esquadra que va 

haver per part de l’administració, en Resolució de 15 de juliol de 2008, pel fet de que 

l’INSS va declarar a l’actor en situació de incapacitat permanent total la Sentència 

estableix que:  

“L'administració demandada justifica la denegació inicial en el fet que I'INSS va 

declarar l'actor en situació d'incapacitat permanent total; això és, una incapacitat 

per desplegar la seva professió, essent així que la Llei 10/94 determina que si el 

tribunal mèdic previst a l'efecte constata una disminució de facultats que 

incapacitin l'afectat de forma permanent per al compliment de les seves funcions-, 

el que correspon és la tramitació de la invalidesa o la jubilació forçosa. Una 

previsió aquesta darrera que és la general pel comú dels funcionaris segons allò 

previst a l'article 67,1.c/ del Decret legislatiu 1/07 i article 38 de la Llei 7/07 de 

I'EBEP. 

Doncs bé, en primer lloc cap posar de relleu que el règim de la segona activitat 

és el que es regula a la Llei 10/94 i en el seu cas a la normativa que el 

desplegui, no el regulat al regim de la Seguretat Social. És clar que hi ha 

d'haver una connexió entre un i altre ordenament, doncs cal garantir que les 

diferents situacions que es reconeixen als funcionaris tinguin la corresponent 

cobertura de previsió social. Ara bé, una cosa és aquesta coordinació i una 

altra molt diferent que les resolucions de la Seguretat Social referides a les 

prestacions causin estat i condicionin l'estatut del funcionari com a tal. En el 
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cas que ens ocupa l'actor certament tenia reconeguda una situació d'invalidesa 

permanent total, però aquest reconeixement es va fer als exclusius efectes de la 

Seguretat Social i a partir uns paràmetres i criteris específics de valoració. Un 

reconeixement que d'altra banda no és inamovible i admet la seva suspensió o 

revisió per circumstancies diverses, entre elles que l'afectat mantingui una relació 

laboral. 

El cas és que la Llei 10/94 no preveu la incorporació del dictamen de I'INSS a 

l'objecte de resoldre sobre la segona activitat sinó que disposa un procediment 

propi d'avaluació a partir d'un tribunal mèdic constituït ad hoc (article 63.1), 

tribunal que ha de dictaminar d'acord amb criteris i paràmetres propis, això és, 

avaluant la capacitat del mosso i contrastant.la amb l'elenc de funcions i tasques 

que assumeix el cos. Una valoració que l'administració va ometre tot fent seva la 

avaluació genèrica efectuada per I'INSS.” 

Queda clar, per tant, que la Sentència estableix les resolucions de la Seguretat Social 

referides a les prestacions no poden causar estat i condicionar l'estatut del funcionari com 

a tal, i que per resoldre sobre la segona activitat la Llei 10/94 no preveu la incorporació 

del dictamen de l’INSS sobre incapacitat permanent total, sinó un procediment propi 

d'avaluació a partir d'un tribunal mèdic.  

És a dir, respecte a la situació de segona activitat l'única cosa a tenir en compte és 

avaluar la seva capacitat respecte a totes les funcions que assumeix el cos i no la 

resolució de l’INSS sobre la incapacitat permanent. 

Al fonament tercer: 

“TERCER.– Cal admetre també els restants arguments, doncs no hi ha dubte del 

dret general que assisteix a l’actor a la readaptació professional si s’estabilitza en 

una condició física i psíquica que li permet desplegar funcions útils. 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 mantenir-se en els càrrecs públics (article 23 CE) i, si es vol, la pròpia 

dignitat de la persona (article 10 CE). En aquest sentit es manifesta la abundant 

normativa emesa en relació al dret d’integració laboral de les persones amb 

discapacitats, com ara la Declaració dels drets dels impedits aprovada per 

l’Assemblea General de les Nacions Unides el 9 de desembre del 1975 (article 7), 

el conveni nº 159 de l’OIT de 22 de juny del 1983 sobre readaptació professional i 
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ocupació de les persones invàlides, la resolució del Consell de la Unió Europea de 

27 de juny del 1974 per a la readaptació professional de minusvàlids, la Carta 

Comunitària de Drets Socials Fonamentals dels Treballadors de 9 de desembre 

del 1989 (article 26), la Resolució del Consell d’Europa de 17 de setembre del 

1984 sobre rehabilitació de persones minusvàlides, la convenció sobre els drets 

de les persones amb discapacitat de 13 de desembre de 2006 ratificada el 23 de 

novembre de 2007 (article 27), el Conveni sobre readaptació professional i 

ocupació de persones invàlides de data 20 de juny de 1983 ratificat per instrument 

de 17 de juliol de 1990 i la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre (articles 4 i 

5), a banda de la Llei de 13/82 d’integració social dels minusvàlids i la Llei 41/03 

d’igualtat d’oportunitats, no discriminació, i accessibilitat universal de les persones 

amb discapacitat. 

Una normativa abassegadora que imposava a l’Administració el deure d’esgotar 

les possibilitats d’integració del recurrent per la via de la segona activitat que és 

la legalment prevista a l’efecte en aquest cas. 

Cal admetre també el motiu relatiu a la discriminació i la vulneració del principi 

d’igualtat, al menys en allò que es refereix al cos de bombers que pot ser 

considerat un terme homogeni de comparació atesa la coincidència en el perfil de 

les facultats físiques exigibles i en la previsió del règim de segona activitat.” 

La Sentència estableix tota la normativa que imposava, i imposa, a l'Administració el 

deure integrar a una persona amb discapacitat en la segona activitat prevista per la Llei, 

admetent discriminació i la vulneració del principi d'igualtat almenys respecte al cos 

de bombers, en el qual es passa directament a segona activitat amb una incapacitat 

permanent total en igualtat de condicions que els altres bombers en segona activitat.   

Aquesta sentència va ser recorreguda en Apel·lació per l'Administració, dictant-se la 

Sentencia núm. 1270/2011, de 25 de novembre, dictada pel Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa, secció quarta, rotllo d'Apel·lació 

263/2010: 

Fallo: Desestima el recurs.  

Què ens indica la Sentència:  

 “que l'Administració no va observar el procediment previ i legalment 

establert per concedir o denegar la segona activitat al moment en què va 
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atendre per a això a la resolució d'incapacitat permanent total de la 

Seguretat Social”. 

Tot plegat és aplicable a qualsevol incapacitat permanent. Els funcionaris amb incapacitat 

permanent, des del dret a l’ocupació, el dret a la readaptació del lloc de treball i des del 

dret a la igualtat i no discriminació, tenen dret, com els altres a sol·licitar el passi a 

segona activitat, i a que s’avaluï la seva capacitat en relació a aquests llocs i funcions, 

dins de l’àmbit de la seva capacitat i requeriments dels llocs i, en aquesta valoració, a 

més, tenen dret a ajustaments raonables que els permeti aquest acompliment, sense que 

en cap cas la declaració d’incapacitat sigui pressupòsit de la seva falta de capacitat per a 

aquest acompliment. 

6.-  Hi ha una qüestió que s’esmenta al dictamen com de passada però que té especial 

transcendència: 

“Aquesta Comissió sí que entra ara en una anàlisi pròpia de la seva competència i 

coneixement, ja que en el passat va haver de dictaminar sobre certa llacuna que 

convindria cobrir respecte de la regulació de la segona activitat dels agents de la 

Policia autonòmica: en els dictàmens 244/2013, 206/2014, 207/2014 i 7/2015 va 

dictaminar sobre les reclamacions de danys i perjudicis derivats de l’incompliment 

de la Moció VIII del Parlament de Catalunya sobre mesures relatives al cos de 

Mossos d’esquadra i, en concret, sobre la regulació de la segona activitat dels 

agents de la Policia autonòmica. La Comissió va considerar que, per les 

circumstàncies en què s’havia produït la dilació o omissió a regular el que els 

reclamants al·legaven, no es donaven els pressupòsits concrets de la 

responsabilitat per danys i perjudicis. Però no va tenir la mateixa opinió el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, el qual, en les sentències 810/2015, 789/2015, 

796/2015 i 797/2015 va estimar la petició de reclamació dels agents recurrents, 

amb invocació als danys morals originats, i va atorgar una “prudent indemnització” 

per igual a tots ells.”  

Amb els dictàmens que aquí s’esmenten es va defensar “les circumstàncies en què 

s’havia produït la dilació o omissió a regular” la segona activitat, que era justament el que 

defensava l’administració. Tal com passa ara, la Comissió Jurídica Assessora va 

demostrar la seva falta d’imparcialitat i rigurositat. 
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És bastant lamentable que de les sentències 810/2015, 789/2015, 796/2015 i 797/2015 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, només es destaqui que amb invocació als 

danys morals originats es va atorgar una “prudent indemnització”. 

Aquestes sentències tenen un contingut molt important i d’ampli abast que no es pot 

passar per alt: 

“Precisamente dicho reconocimiento legal a la segunda actividad forma parte del 

derecho estatutario de los miembros del Cuerpo de Mossos (se encuentra en el 

Título III “Del Régimen Estatutario”) que regula la Ley10/1994 de Mossos 

d'Esquadra. Y su razón de ser está en ese particular riesgo que asumen los 

miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra en el desempeño de sus 

funciones y que exceden de los ordinarios de cualquier otro funcionario 

público de un cuerpo general. Como sucede en otros Cuerpos especiales (por 

ejemplo, en el caso de los bomberos) el legislador asume que ese riesgo adicional 

-inherente en muchos casos al mero desempeño del servicio- merece una 

compensación que cumple una doble función: garantizará el mejor cumplimiento 

de la función encomendada al funcionario y le salvaguardará si se produce una 

disminución de las condiciones físicas o psíquicas, cualquiera que sea la causa, 

ya que la ley no las distingue. Por ello, desde que entró en vigor la Ley 10/1994, 

el Mosso d'Esquadra los funcionarios del Cuerpo sabían que si se producía la 

contingencia de disminución de las condiciones físicas o psíquicas tendría 

derecho a que se declarara la situación de segunda actividad. En especial, 

conocían de antemano que los riegos que asumían en el desempeño de su 

profesión tenían una compensación mediante el reconocimiento de la situación de 

segunda actividad con todos los efectos jurídicos propios de tal reconocimiento. 

Tal previsión normativa incidía en la confianza legítima del funcionario 

ofreciéndole la certeza que llegado el caso podría obtener un puesto de trabajo 

ajustado a sus nuevas condiciones psicofísicas dentro “del mismo Cuerpo o 

en puestos pertenecientes a otros cuerpos de la Generalidad que sean adecuados 

a su nivel y conocimientos”. 

Val la pena destacar del que estableixen les sentències quan es parla de:  

“[…] la finalidad de la segunda actividad, que permite al Mosso d’Esquadra 

mantener el mismo poder adquisitivo (sin olvidar que mediante el desempeño de 

una profesión sigue sintiéndose útil para la sociedad) que no queda limitada en los 

términos que argumenta la Administración. En este sentido hemos de reiterar en 
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el caso de los Mossos d’Esquadra que el riesgo de sufrir un daño o lesión es 

inherente al desempeño del servicio (incluso en el servicio ordinario). Y es dicha 

penosidad la que justifica la discriminación positiva que tiene su razón de 

ser en que si se produce el evento dañoso se han de agotar todas las 

posibilidades para que el funcionario pueda ser recolocado, obteniendo 

no sólo una compensación económica (pues se le respetan sus retribuciones 

como si estuviera en activo) sino también una ocupación acorde y respetuosa 

con su dignidad”. 

Quan les sentències estudien el principi de confiança legítima del funcionari: 

“Los ciudadanos, y por tanto también los funcionarios, deben poder prever y 

ordenar su trayectoria vital de manera que su proyecto personal y profesional 

tenga garantizado un mínimo de estabilidad.  

Y la actuación de la Administración ha de ser coherente con los precedentes y con 

las expectativas que genera, porque una buena Administración es una 

Administración racional y acorde con el objetivo de servicio público.” 

Es deixa clar que:  

“[…] cabe afirmar que en este caso la actuación de la Administración al demorar 

su reconocimiento de capacitación para el desempeño de un puesto de segunda 

actividad ha vulnerado el principio de confianza legítima del funcionario que 

se halla en una circunstancia de necesidad vital de desplegar una vida útil y 

activa”. 

En conclusió:  

“[…] no cabe duda que las circunstancias que rodean al mismo permite afirmar, 

aún sin exigir una prueba más completa teniendo en cuenta la dificultad que rodea 

a los daños morales y que la Administración ya reconoce, la aflicción del 

funcionario como consecuencia del tiempo de espera sin que le fuera asignado 

un puesto en segunda actividad, lo que cabe dentro del daño moral, entendido 

como impacto o sufrimiento físico o espiritual consecuencia de aquella 

inactividad administrativa la cual, razonablemente, ha producido una tensión e 

incluso ha podido ser entendida como una agresión directa al acervo espiritual. 

En definitiva, la espera excesiva que ha tenido que soportar el funcionario 

afectado por una incapacidad (derivada de un acto de servicio) para el 
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desempeño de las funciones de su Cuerpo hasta que se reguló la situación de 

segunda actividad para los funcionarios del Cuerpo (por mandato del legislador 

autonómico) junto con la finalidad que tal regulación persigue que es conseguir la 

plena indemnidad para aquellos funcionarios Mossos d’Esquadra que no puedan 

desempeñar su originario puesto de trabajo pero sí otro en segunda actividad – 

como es el caso- dignificándole y dándole satisfacción personal (siempre que no 

sufra una incapacidad no tributaria de jubilación) convierte el daño moral en 

antijurídico, y separado del daño material satisfecho con las retribuciones, 

atendido el periodo de tiempo que ha requerido para su satisfacción”. 

En síntesi, tot un anàlisi jurídic de la segona activitat per part del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya per la que, de manera lamentable, el dictamen passa de puntetes 

parlant només una “prudent indemnització”. 

7- El dictamen explica: 

“Amb el que s’acaba d’exposar no es pretén més que constatar que la Proposició 

de llei presentada tracta d’un assumpte amb matisos personals importants, amb 

matisos econòmics greus, i que podria afectar no només els cossos a qui, amb 

tota correcció, es dirigeix la regulació d’aquesta Proposició de llei, sinó també a 

funcionaris de cossos similars que, en el decurs de la seva carrera, es poguessin 

trobar en circumstàncies anàlogues. Però, ja s’ha advertit que les qüestions de 

política legislativa no són objecte directe d’aquest Dictamen.” (Pàgina 11) 

Per tant, amb una total falta d’imparcialitat, el mateix dictamen reconeix que defensa una 

posició política, i ho fa qualificant la Proposició de llei amb trets negatius sense motivar 

el perquè d’aquesta negativitat amb dades concretes, amb l’excusa de no entrar-hi 

perquè no és l’objecte. Es llença la pedra però s’amaga la mà, doncs no sabem per què 

les dades econòmiques han de ser greus, quins matisos “personals” o de quina manera 

pot afectar a d’altres cossos similars i, si afecta, per què ha de ser de forma negativa. Tot 

és parcialitat amb una posició política subjectiva. 

Assegurar que el compliment de la legalitat internacional tot respectant els drets d’igualtat 

i no discriminació de les persones amb discapacitat ha de comportar perjudicis econòmics 

i organitzatius, és tan agosarat i irresponsable com dir que el compliment de la legalitat tot 

respectant la igualtat entre l’home i la dona a la feina també hauria de comportar 

perjudicis econòmics i organitzatius. A ningú se li ocorria dir tal bajanada, per què sí que 

es diu respecte de les persones amb discapacitat? 
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Si el ponent tenia ganes d’entrar en qüestions de política legislativa hagués estat 

interessant que entrés a analitzar la necessitat de reformar tota la legislació catalana 

relativa als membres de cossos de seguretat i protecció que adquireixen una discapacitat 

en l’acompliment de les seves funcions, perquè sigui plenament compatible amb la visió 

de drets humans de les persones amb discapacitat i els principis d’igualtat i no 

discriminació. 

També podria haver entrat a analitzar per què hores d’ara la legislació, les polítiques i les 

pràctiques tant de la Generalitat de Catalunya com de molts Ajuntaments en relació amb 

aquests empleats públics amb discapacitat són contràries a la legalitat nacional, europea i 

espanyola, doncs contenen elements clarament discriminatoris i lesius dels drets humans 

d’aquestes persones. 

 

IV. Observacions al contingut 

1.- Ens diu el dictamen: 

“IV. 1. La norma projectada consta d’una exposició de motius, tretze articles, que 

s’estructuren en quatre capítols, a més de tres disposicions addicionals, una 

disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final.” 

[...] la disposició addicional segona disposa que la Llei projectada s’ha d’interpretar 

i aplicar d’acord amb la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb 

discapacitat [...] 

Volem destacar, i ja s’ha dit al principi d’aquest informe, que no informa per a res sobre la 

citada Convenció, només la cita copiant del que consta en la proposició de Llei, sense 

indicar si és d’aplicació i si la proposició s’adapta a la Convenció,  

Tenint en compte que la Convenció preval enfront de qualsevol norma de l'ordenament 

intern, excepte les de rang constitucional, aquest dictamen manca de tota validesa. 

El dictamen fa ara un repàs article per article que anirem comentat: 

“IV. 2. Un cop descrit el contingut de la Llei proposada, cal efectuar una sèrie de 

consideracions pel que fa a l’articulat:”   
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Considerem molt important avançar que el dictamen fa un repàs a tot l’articulat i a les 

disposicions però obvia una d’elles: la Disposició addicional segona.  Veient el 

contingut és fàcil adonar-se de que no sembla casualitat: 

“Aquesta llei queda subjecta en la seva aplicació i interpretació a la Convenció de 

l’ONU sobre els Drets de les. Persones amb Discapacitat, publicada al Butlletí 

Oficial de l'Estat ei 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.” 

 

Considera la Comissió Jurídica Assessora que les citades normes no son d’aplicació a 

Catalunya? Sembla palès que el dictamen evita en tot moment informar sobre aquestes 

normes.  

2.- Seguint el mateix ordre del contingut del dictamen consulta: 

2.1.- Sobre l’article 1 de la proposició de llei: 

“Article 1: Aquest precepte, rubricat “Objecte, concepte, finalitat i protecció social”” 

El dictamen fa les observacions següents: 

2.1.1.- En primer lloc,  

 “[...] la Comissió considera que, pel que fa a la segona activitat, hi ha, 

essencialment, dues opcions normatives o de regulació [...]” 

“Qualsevol de les dues opcions forma part del poder discrecional que té el 

legislador, sempre i quan estigui raonada i justificada.” 

“[...] normativa específica de cada cos la regulació de la segona activitat. Aquest 

és el sistema actual” 

“[...] respectaria els trets propis i diferenciadors que afecten els distints cossos de 

funcionaris i tindria present el diferent procediment administratiu que s’ha de 

seguir”. 

“[...] regular d’una manera conjunta tots els cossos” 
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“[...] aconseguiria una major uniformitat i simplificació normativa, en perjudici, no 

obstant això, del respecte als trets diferenciadors de cada cos.” 

Ens indica que l’opció és del Legislador, però vist el que hi ha, a part de decantar-se per 

una opció, que queda clar que és la del Govern, no entra a valorar què està passant amb 

les persones amb discapacitat, si s’estan vulnerant els seus drets, i com s’ha aplicat la 

normativa específica fins ara:  

1. del cos de  Bombers de la Generalitat que es troba regulada en la Llei 5/1994 (art. 

39 i 40) i el Decret 241/2001;  

2. del cos de Mossos d’Esquadra, en la Llei 10/1994 (art. 61 a 64) i el Decret 

246/2008;  

3. de les Policies locals, en la Llei 16/1991 (art. 43 i 44).    

Ens diu el dictamen: 

“....els cossos de policies locals depenen dels diferents municipis de Catalunya, de 

manera que la regulació de la segona activitat, en virtut del principi 

d’autonomia local previst en els articles 137 i 140 de la Constitució, no pot envair 

les competències dels ens locals, circumstància que dificulta en bona mesura una 

regulació homogènia per als tres cossos en una sola norma.” 

La Llei 16/1991 de Policies locals ha vulnerat l’autonomia local? És a dir, la proposició de 

llei de segona activitat pot vulnerar l’autonomia local però la Llei de policia local no?  

Segons el seu preàmbul sembla ser tot el contrari, fins i tot es crea un nou òrgan: 

“[...] s'ha intentat unificar la regulació de la segona activitat del règim disciplinari i 

d'altres aspectes recollits per la Llei amb la regulació corresponent de la Policia 

Autonòmica, a fi que hi hagi un mateix tractament dels diversos cossos de policia 

de Catalunya.” 

Com pot dir una llei que s’ha intentat? Ara, molts anys després, és quan realment es vol 

realitzar una unificació de la regulació de la segona activitat amb la proposició de llei.  

Al llarg de tots aquests anys, una majoria d’Ajuntaments no han complert amb el mandat 

de la Llei, que era desenvolupar un reglament de segona activitat. Molts dels que sí que 

han fet reglaments ho han fet discriminant per raó de discapacitat, vulnerant drets 
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humans, cap d’aquests reglaments està adaptat a la Convenció de l’ONU dels drets de 

les persones amb discapacitat, la qual cosa justifica sobradament la proposició de llei. 

Fixem-nos més àmpliament en el que estableix el Preàmbul de Llei 16/1991, de 10 de 

juliol, de les policies locals: 

“[...] La participació dels municipis en les tasques de coordinació d'aquests cossos 

s'articula per mitjà de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, màxim 

òrgan consultiu en aquesta matèria. 

Es regula per primer cop la segona activitat, com una nova situació a la qual 

poden passar els membres de les policies locals quan es donen determinats 

supòsits. 

Així mateix, s'ha intentat unificar la regulació de la segona activitat, del règim 

disciplinari i d'altres aspectes recollits per la Llei amb la regulació 

corresponent de la Policia Autonòmica, a fi que hi hagi un mateix tractament 

dels diversos cossos de policia de Catalunya. 

Finalment, l'esperit d'aquesta Llei és oferir als serveis de policia local un marc 

jurídic mitjançant el qual puguin accedir a una plena homologació tècnico-

professional, construïda sobre la base d'una formació idònia; un marc jurídic que 

homogeneïtzi les diverses policies locals i la Policia Autonòmica dins un 

mateix sistema de seguretat, en el qual, amb el suport material i l'assessorament 

tècnic que es pugui oferir des de la Generalitat, es constitueixi una xarxa de policia 

catalana plenament democràtica, moderna i eficaç.” 

Precisament el que es pretén amb la proposició de Llei és aplicar el que diu la pròpia llei 

de Policies locals de Catalunya: “un marc jurídic que homogeneïtzi les diverses 

policies locals i la Policia Autonòmica”. Es vol fer en una sola llei i sobre la base de la 

Convenció de l’ONU i la resta de normes sobre drets de les persones amb discapacitat, 

respectant el principi d’igualtat i no discriminació.  

Reconeix el dictamen: 

“La segona de les opcions aconseguiria una major uniformitat i simplificació 

normativa, en perjudici, no obstant això, del respecte als trets diferenciadors de 

cada cos.”     

En relació al perjudici que manifesta, considerem que no és cert. Cada cos té unes 

funcions diferenciades per les seves pròpies Lleis, on consten les tasques principals, 
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essent les de segona activitat complementàries. Per tal motiu, cada cos assumirà les 

seves sense cap problema i sobre tot amb molta simplificació. 

Manifesta el dictamen: 

“[...] no pot envair les competències dels ens locals, circumstància que dificulta en 

bona mesura una regulació homogènia per als tres cossos en una sola norma.”   

Si la pròpia Llei parla d’homogeneïtzar les diverses policies locals i la Policia 

Autonòmica, com pot ser que ara ens indiqui que s’envaeixen competències i es dificulta 

la autonomia local? 

Fixem-nos en que tenim altres normes que unifiquen a nivell municipal el tema dels 

policies locals, com poden ser les referents a concursos de trasllat intermunicipals, 

permutes entre funcionaris, etc.  

Recentment s’ha aprovat el Decret 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el 

Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia 

local de Catalunya. Seguint el raonament de l’autor del dictamen, aquest decret envairia 

les competències dels ens locals?  

Posant com a terme comparatiu normativa com la que regula el règim disciplinari 

aplicable als cossos de Policia local de Catalunya, és una afirmació bastant ridícula dir 

que regular la segona activitat per adaptar-la a la Convenció de l’ONU pot envair les 

competències dels ens locals. 

També recentment s’ha aprovat per part del Govern el Pla de seguretat 2016-2019, on 

consta el següent:  

“Posada en marxa del Registre de les policies locals i vigilants: La Llei 

4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, estableix, a 

l’article 25 bis, la creació del Registre de les policies locals de Catalunya, que ha 

de contenir les dades personals i professionals que es determinin per reglament. 

El Registre permetrà obtenir informació estadística sobre trets bàsics de les 

policies locals, com l’edat mitjana dels seus membres, les situacions 

administratives, els interinatges, la formació, etc., a partir de la qual modular les 

decisions en relació amb els requisits d’accés, els plans de formació, etc. D’altra 

banda, el Registre assignarà a cada membre de policia local i vigilant un número 

que l’identificarà com a policia de Catalunya.” 
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Seguint el raonament de l’autor del dictamen, tots aquests aspectes del pla afecten a 

l’autonomia local? 

2.1.2.- L’autor passa “de puntetes” per una important actuació d’ofici que va obrir el Síndic 

de Greuges i subratlla que: 

“[...] convé indicar que la Resolució del Síndic de Greuges en l’expedient Y 

proposava que es promogués una regulació homogènia (que no unitària) de la 

segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra i en el cos de Bombers de la 

Generalitat; sense referir-se, a més, en cap cas, al cos de policies locals.” 

La resolució dictada al desembre de 2015 en l’expedient obert amb motiu de l’actuació 

d’ofici que va iniciar el Síndic de Greuges va ser sobre la reubicació dels agents del 

Cos de Mossos d’Esquadra afectats per discapacitat sobrevinguda. 

El Síndic de Greuges va decidir obrir aquesta actuació d’ofici, arran d’uns informes 

jurídics elaborats pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat 

(CERMI) en que es qüestiona la regulació discriminatòria de la situació administrativa 

especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra que conté el Decret 

246/2008, de 16 de desembre. 

El Síndic analitza el concepte de discapacitat i el dret al treball, a través del Reial Decret 

Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de 

drets de persones amb discapacitat, de la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de 

desembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en 

el treball i l’ocupació, o de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones 

amb discapacitat, en vigor des del 3 de maig de 2008. 

Destaca que un dels principis que consagra la Convenció Internacional sobre els drets de 

les persones amb discapacitat és el manteniment de l’ocupació en els casos de 

discapacitat sobrevinguda, concretament el seu article 27 sobre treball i ocupació 

assegura a les persones amb discapacitat el dret a treballar en igualtat de condicions que 

la resta. 

El Síndic acaba recomanant al Departament d’Interior, entre d’altres qüestions, que 

promogui una regulació homogènia de la segona activitat en el CME i el Cos de Bombers 

de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els principis que recullen la Convenció 

internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i la Directiva 2000/78/CE 
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del Consell, de 27 de desembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a 

la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació. 

Sorprenentment la resposta rebuda pel Síndic de Greuges a les recomanacions que va 

realitzar ha estat precisament el lliurament d’una còpia del dictamen que ens ocupa, 

emès per la Comissió Jurídica Assessora respecte a la proposició de llei. 

Davant del lliurament d’aquest dictamen, el Síndic de Greuges s’ha adreçat novament al 

Departament d’Interior per reiterar-li que s’ha d’adequar a la Convenció sobre els 

drets de les persones amb discapacitat i li recorda que la Convenció forma part del 

nostre ordenament intern i consagra entre els seus principis bàsics el manteniment de 

l’ocupació en els casos de discapacitat sobrevinguda, demanant-li un procés de reflexió 

urgent i que l’informi de les actuacions que dugui a terme respecte de la regulació de la 

segona activitat. 

Hem d’emfatitzar que la Resolució del Síndic de Greuges de desembre de 2015, i la carta 

de resposta al Departament del 7 juny de 2016, recomana que el Departament d’Interior 

s’ha d’adequar a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. 

Tanmateix la resposta del Departament al Síndic és el dictamen que ens ocupa, un 

dictamen que no informa sobre aquesta Convenció. Per tant, una resposta buida de 

contingut i per això la reiteració del Síndic. 

Com és de pura lògica l’aplicació d’aquesta Convenció és per a tothom, també per a les 

policies locals. Però és que no és cert que el Síndic de Greuges no es pronunciés sobre 

algun cas de policies locals, ja que es va manifestar sobre un cas de Figueres en l’any 

2009. 

El Síndic de Greuges va lliurar l’11 de febrer a la presidenta del Parlament, Carme 

Forcadell, l’Informe al Parlament corresponent a l’any 2015. Aquest Informe 2015 recull 

tota la activitat duta a terme per la institució i en destaca per a cada àrea les actuacions 

més rellevants. Una d’elles ha estat precisament sobre la Regulació de la segona activitat 

en el Cos de Mossos d’Esquadra. 

2.1.3.- Diu el dictamen: 

“la igualtat jurídica consagrada en l’article 14 de la Constitució vincula no només 

l’Administració i el poder judicial, sinó també el legislatiu”  



ASSOCIACIÓNS PER LA INTEGRACIÓ LABORAL MOSSOS D’ESQUADRA, BOMBERS DE LA 
GENERALITAT I POLICIES LOCALS  AMB DISCAPACITAT 

 

 
 

39 

Estem d’acord amb aquesta frase, per tal motiu si la norma màxima sobre els drets de les 

persones amb discapacitat és la Convenció de l’ONU, s’ha d’aplicar a tots en base al 

principi d’igualtat.  

Si es tracta de promoure una regulació homogènia de la segona activitat i la situació dels 

cossos a la proposició de llei és igual, per què no unitària respectant al màxim el principi 

d’igualtat?  

El que es fa amb la proposició de llei és començar per aquells cossos que tenen major 

risc i penositat, doncs tenen un major risc de patir discapacitats ja que el risc de sofrir un 

dany o lesió és inherent a l'acompliment del servei.  

Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990 de 26 de abril: 

“No tota desigualtat de tracte en la llei suposa una infracció de l'art. 14 de la 

Constitució, sinó que aquesta infracció la produeix només aquella desigualtat que 

introdueix una diferència entre situacions que poden considerar-se iguals i que 

manca d'una justificació objectiva i raonable”,  

 “La igualtat exigeix que a iguals supòsits de fet s'apliquin iguals conseqüències 

jurídiques, havent de considerar-se iguals dos supòsits de fet quan la utilització o 

introducció d'elements diferenciadors sigui arbitrària o manqui de fonament 

racional.” 

Si bé, com diu l’autor del dictamen, “aquest principi d’igualtat no implica que en tots els 

casos s’hagi de dur a terme un tractament legal igual”, el tracte desigual a persones amb 

una discapacitat en situacions anàlogues de segona activitat no pot tenir mai una 

“justificació objectiva i raonable”, doncs es tracta de discriminació. 

2.1.4.- El dictamen parla d’una “indefinició de les funcions atribuïdes als llocs de segona 

activitat que dificulta la satisfacció del principi de seguretat jurídica”.  

Si ens fixem en les lleis dels respectius cossos per a veure quines funcions s’atribueixen 

als llocs de segona activitat veiem que:  

1. del cos de Bombers de la Generalitat, en la Llei 5/1994 (art. 39) s’estableix: 

a. Relleu de les funcions operatives. 

b. Funcions més adequades a llur situació, d'acord amb llur categoria. 
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c. Serveis complementaris adequats a llur nivell de titulació i de 

coneixements. 

2. del cos de Mossos d’Esquadra, en la Llei 10/1994 (art. 61) s’estableix: 

a. Serveis complementaris de segona activitat dins el mateix Cos o en llocs 

pertanyents a altres cossos de la Generalitat que siguin adequats a llur 

nivell i llurs coneixements. 

3. de les Policies locals, en la Llei 16/1991 (art. 43) s’estableix:    

a. Altres funcions, d'acord amb llur categoria. 

b. Serveis complementaris adequats a llur categoria.  

En síntesi, les tres lleis estableixen altres funcions diferents de les ordinàries i serveis 

complementaris, sempre adequant-se a la situació i categoria.  

Seguint l’argumentació de l’autor del dictamen, amb les lleis actuals hi una “indefinició de 

les funcions atribuïdes als llocs de segona activitat”? Amb les lleis actuals es “dificulta la 

satisfacció del principi de seguretat jurídica”?  

No és gens difícil d’entendre que en definitiva del que es tracta és de que si un funcionari 

d'aquests cossos no pot realitzar les seves funcions ordinàries per disminució psicofísica 

podrà passar a segona activitat. Per tant, un cop valorada la seva capacitat, realitzarà 

qualsevol de les altres funcions al cos que no siguin ordinàries. 

2.1.5.- Fa esment al tema de que són places amb destinació i fa una comparativa amb la 

Policia nacional que no és d’aplicació. Tal i com s’ha dit, la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de 

juliol, de règim de personal de la Policia Nacional, no està adaptada a la Convenció de 

l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. 

2.2.- L’article 2 el divideix en dos apartats: 

2.2.1.- L’apartat 1.a) estableix que es pot aplicar la segona activitat “Per raó de l’edat, que 

en cap cas no pot ésser inferior a cinquanta-set anys, de forma voluntària”.  

En relació amb aquest apartat fa una sèrie de consideracions que són mes polítiques que 

jurídiques. Alhora demostra un gran desconeixement de les funcions que fa un bomber o 

un policia. 



ASSOCIACIÓNS PER LA INTEGRACIÓ LABORAL MOSSOS D’ESQUADRA, BOMBERS DE LA 
GENERALITAT I POLICIES LOCALS  AMB DISCAPACITAT 

 

 
 

41 

És del tot contradictori basar-se en normes en vigor no adaptades a la Convenció, la qual 

cosa distorsiona el dictamen i l’empobreix. 

Diu el dictamen: 

“[...] que no s’incorporen en aquest precepte criteris addicionals que permetin 

valorar que els funcionaris que han complert l’edat indicada no poden 

desenvolupar eficaçment les seves funcions i que és necessari l’ajust que suposa 

el reconeixement de la situació de segona activitat.” 

No es pot afegir a més de l’edat que no es poden desenvolupar eficaçment les funcions, 

ja que si és així és indiferent l’edat, doncs estem parlant d’una disminució psicofísica i 

aleshores es pot demanar el passi a segona activitat per motiu de discapacitat, que seria 

el punt següent. 

La regulació diferent en relació a les discapacitats d’altres cossos de l’estat no es 

d’aplicació ni necessària la seva comparativa, a més tampoc esta adaptada a la 

Convenció. 

En relació a les dades que fa constar no té res a veure amb que el que estem regulant en 

aquesta proposició de Llei. L’objectiu de la proposició de Llei és la integració i adaptació 

en els llocs de treball d’aquells funcionaris amb certes mancances que no puguin realitzar 

certes funcions operatives.  

És que el problema de la mancança de personal ha de recaure sobre el personal que té 

disminucions?  

Aquest aspecte és un problema polític i, per altra banda, no podem obviar la mala 

planificació dels recursos humans, com per exemple que funcionaris en la vintena d’edat 

o en perfecte estat de salut ocupin llocs de treball de suport (que en realitat vol dir feina 

d’oficines) realitzant tasques que poden desenvolupar funcionaris amb disminucions. 

Sobre l’informe d’economia, el desconeixem.             

2.2.2.- L’apartat 1.b) preveu la discapacitat com a supòsit que pot donar lloc al passi a 

segona activitat.  

El dictamen explica que: 

“la definició de situació de discapacitat s’hauria de vincular a la relació funcionarial 

i, més en concret, al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball”  
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Aquesta afirmació és del tot equivocada. És més, està assentada en el model mèdic de la 

discapacitat, que tracta a les persones des de l’absolutització de les deficiències i no des 

de les capacitats i l’equiparació, i des d’aquesta perspectiva s’impedeix el passi a segona 

activitat. 

Per a poder regular la segona activitat és primordial saber com es defineix la discapacitat 

y la definició és la que s’estableix a l’article 1 de la Convenció de l’ONU sobre els drets 

de les persones amb discapacitat: 

“Dins les persones amb discapacitat s’hi inclouen les que tenen 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.” 

En diu el dictamen: 

“[...] aquesta definició, malgrat que s’ha extret del Reial decret legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre [...]” 

Manifestar que la definició mai s’ha extret  d’aquesta llei, la qual cosa demostra que no 

s’han mirat el preàmbul de la proposició de llei on consta la còpia literal de l’article 1 de la 

Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat.  

El que fa el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que se aprova el 

Text Refós de la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social a l’article 4.1 és transposar la definició de la Convenció: 

“Són persones amb discapacitat aquelles que presenten deficiències físiques, 

mentals, intel·lectuals o sensorials, previsiblement permanents que, en interactuar 

amb diverses barreres, poden impedir-ne la participació plena i efectiva en la 

societat, en igualtat de condicions amb els altres.”  

També a l’article 2:  

“a) Discapacitat: és una situació que resulta de la interacció entre les persones 

amb deficiències previsiblement permanents i qualsevol tipus de barreres que en 

limitin o n’impedeixin la participació plena i efectiva a la societat, en igualtat de 

condicions amb les altres.” 
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També la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala segona) d’11 

d’abril de 2013 clarifica el concepte de “discapacitat” contingut a la Directiva 2000/78/CE: 

 “El concepte de «discapacitat» al que es refereix la Directiva 2000/78/CE del 

Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l'establiment d'un marc general 

per a la igualtat de tracte en l'ocupació i l'ocupació, ha d'interpretar-se en el sentit 

que comprèn una condició causada per una malaltia diagnosticada mèdicament 

com curable o incurable, quan aquesta malaltia implica una limitació, derivada en 

particular de dolències físiques, mentals o psíquiques que, en interactuar amb 

diverses barreres, pot impedir la participació plena i efectiva de la persona que es 

tracti en la vida professional en igualtat de condicions amb els altres treballadors, i 

si aquesta limitació és de llarga durada. La naturalesa de les mesures que 

l'ocupador ha d'adoptar no és determinant per considerar que a l'estat de salut 

d'una persona li és aplicable aquest concepte.” 

Però és que, a més de les definicions donades, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 

de novembre, pel que se aprova el Text Refós de la Llei General dels drets de les 

persones amb discapacitat i de la seva inclusió social va més enllà i ens defineix el 

concepte de persona amb discapacitat ben diferenciat establint a l’article 4.2 que: 

“A més de l’establert en l’apartat anterior, y a tots els efectes, tenen la 

consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals s’hagi 

reconegut un grau de discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent. Es 

considera que tenen una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent els 

pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 

d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i als 

pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació 

o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.” 

Amb tot plegat es conclou que tenim una clara definició legal i a la Convenció del que és 

una persona amb discapacitat. Altra cosa és que a l’autor del dictamen no li sembli 

correcte o es vulgui inventar una diferent que no existeix. 

De les definicions s’extreu que el fet que una persona que hagi passat a segona activitat 

per motiu de disminucions psicofísiques no tingui reconeguda una incapacitat permanent 

no vol dir que no se la pugui considerar una persona amb discapacitat. 
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Si es passa a segona activitat és per fer altres funcions complementàries i el motiu 

precisament és perquè hi ha una disminució de la capacitat (discapacitat) per fer les 

funcions ordinàries del cos.  

Si es pot fer el treball essencial de policia o bomber no té cap sentit té passar a una 

situació administrativa especial de segona activitat. Si es tenen “dificultats” o “limitacions” 

per fer les funcions ordinàries vol dir que hi ha una disminució de la capacitat 

(discapacitat) i que no s’està en igualtat de condicions amb els altres treballadors. 

Per tant, hi haurà persones discapacitades en segona activitat sense grau i amb grau 

d’incapacitat permanent. Com totes són persones amb discapacitat, totes han de ser 

tractades amb respecte al principi d’igualtat i no discriminació. 

2.2.3.- L’autor continua el dictamen dient que: 

“[...] a l’hora de determinar la discapacitat que pot donar lloc a la segona activitat, 

actuen de referent les previsions del Reial decret legislatiu 8/2015 i, en concret, 

l’article 194”  

Reconeix que “existeix una compatibilitat entre la segona activitat i la incapacitat 

permanent total”. Però troba contradiccions quant a la incapacitat permanent absoluta i la 

gran invalidesa o diu coses com que es “podria ser més precís en establir el grau de 

discapacitat dels funcionaris per tal que aquests siguin declarats en situació 

administrativa de segona activitat”.  

Al respecte, ens hem de remetre al ja manifestat als punts II.3 i III.5, sobre la 

compatibilitat amb el treball de totes les incapacitats permanents: el Reial decret 

legislatiu 8/2015 no prohibeix treballar a cap grau, ans al contrari, i en cap cas la 

declaració d’incapacitat és pressupòsit de falta de capacitat per a treballar en 

segona activitat.  

Un cop més l’autor del dictamen ens porta a conclusions equivocades perquè veu la 

qüestió de la discapacitat de manera parcial i esbiaixada. Omet la Convenció dels drets 

de les persones amb discapacitat i la prevalença dels tractats en cas de conflicte, 

enfront de qualsevol norma de l'ordenament intern. 

En l'àmbit de l'ocupació, la Convenció reconeix el dret als ajustaments raonables, així 

mateix estableix la prohibició de discriminació per motius de discapacitat en la continuïtat 

en l'ocupació, s'estableix la necessària protecció a la igualtat de condicions laborals, així 

com l'obligació de vetllar per l'aplicació dels ajustaments raonables per a les persones 
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amb discapacitat en el lloc de treball i la promoció de programes de rehabilitació 

vocacional i professional per al manteniment de l'ocupació (art. 27). 

El que no es pot fer és definir o aplicar el passi a segona activitat des de l’exclusió dels 

funcionaris amb certes incapacitats permanents, quan totes poden treballar, doncs 

constituiria discriminació directa en identificar un col·lectiu de persones 

discapacitades al que exclou per motiu de discapacitat. 

Davant del requisit de disminució psicofísica per passar a segona activitat no es poden 

marcar solucions diferents si dita disminució ha donat lloc a una incapacitat. Això 

suposa un greuge comparatiu i discriminació, doncs es donarien solucions diferents a 

supòsits de fet idèntics. 

La normativa que reconegui el dret a la segona activitat ha de tenir un especial zel en la 

protecció del dret a l'ocupació, a més, no pot excloure de forma directa a cap funcionari 

en situació d'incapacitat permanent (amb independència del seu tipus o grau), ja que 

aquesta exclusió seria discriminatòria i a més, ha de preveure's que per a l'acompliment 

de la segona activitat pot ser necessari l'adopció d'ajustaments raonables, és a dir, que 

perquè puguin exercir-la poden ser necessàries determinades mesures de suport, ja 

siguin productes de suport, adaptacions tecnològiques o informàtiques, o d'organització 

del treball, o formació. 

Tots aquests funcionaris amb incapacitat permanent, des del dret a l’ocupació, el dret a la 

readaptació del lloc de treball i des del dret a la igualtat i no discriminació, tenen dret, com 

els altres a sol·licitar el passi a segona activitat, i que s’avaluï la seva capacitat en 

relació a aquests llocs i funcions, dins de l’àmbit de la seva capacitat i requeriments dels 

llocs i, en aquesta valoració, a més, tenen dret a ajustaments raonables que els permeti 

aquest acompliment, sense que en cap cas la declaració d’incapacitat sigui pressupost de 

la seva falta de capacitat per a aquest acompliment. 

No hi ha obstacle perquè s'efectuï la valoració de les capacitats de la persona en relació 

als llocs de segona activitat, doncs en la mesura que la valoració de l’INSS no és en 

funció d'aquesta segona activitat no pot entendre's vàlida. Cal tenir present que les 

declaracions d'incapacitat emeses per l’INSS valoren la capacitat en relació a la professió 

habitual, tal com estableix l’article 194.1 del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social:  

“a l'efecte de la determinació del grau d'incapacitat, es tindrà en compte la 

incidència de la reducció de la capacitat del treballador en el desenvolupament de 
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la professió que exercia l'interessat o del grup professional, en què aquella estava 

enquadrada, abans de produir-se el fet causant de la incapacitat permanent”.  

Per tant les declaracions d'incapacitat emeses per l’INSS no valoren la capacitat en 

relació a segona activitat. 

La discapacitat per si mateixa no genera exclusió, així doncs hem d’evitar a la proposició 

de llei qualsevol mena de barrera que pugui generar exclusió sobre el col·lectiu de 

persones amb discapacitat, doncs tenen tal consideració els qui tenen reconeguda una 

incapacitat permanent. 

És per aquests motius que la proposició de llei no estableix cap limitació o excepció del 

personal que pot sol·licitar el passi a segona activitat per disminució psicofísica. 

En relació a les incapacitats permanents absolutes i la gran invalidesa el Tribunal Suprem 

ja s’ha pronunciat, propiciant la modificació a la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre 

actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social i al Reial decret 

legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la 

Seguretat Social. 

Tanmateix obvia l’article 198.3 d’aquest Reial decret legislatiu 8/2015 que diu que:  

 “El gaudi de la pensió d'incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa a 

partir de l'edat d'accés a la pensió de jubilació és incompatible amb la realització 

per part del pensionista d'un treball, per compte propi o per compte d'altri, que 

determini la seva inclusió en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, 

en els mateixos termes i condicions que els que regula l'article 213.1 per a la 

pensió de jubilació en la modalitat contributiva”. 

La pensió d'incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa només és incompatible 

amb la realització per part del pensionista d'un treball a partir de l'edat d'accés a la pensió 

de jubilació i no abans, és a dir, poden treballar fins a l’edat de jubilació. 

Podem citar la sentència del Tribunal Suprem Sala 4ª,  de data 14-7-2010, recurs núm.  

3531/2009, i també: 

• Tribunal Suprem Sala 4ª, S 10-11-2009, rec. 61/2009 

• Tribunal Suprem Sala 4ª, S 1-12-2009, rec. 1674/2008 

• Tribunal Suprem Sala 4ª, S 10-11-2008, rec. 56/2008 
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2.2.4.- Respecte a la previsió de l’article 2.1.b) que estableix que la situació de 

discapacitat “no es circumscriu exclusivament a aquelles persones que siguin elles 

mateixes discapacitades, sinó que a més podrà estar motivada per la discapacitat 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”. 

Si recordem la síntesi del que va establir el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas (Gran Sala), en el Caso S. Coleman contra Attridge Law. Sentencia de 17 

julio 2008, trobem que: 

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

 1º.-  La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 (LCEur 

2000, 3383), relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 

trato en el empleo y la ocupación, y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 

y 2, letra a), deben interpretarse en el sentido de que la prohibición de 

discriminación directa que establecen no se circunscribe exclusivamente a 

aquellas personas que sean ellas mismas discapacitadas. Cuando un 

empresario trate a un trabajador que no sea él mismo una persona con 

discapacidad de manera menos favorable a como trata, ha tratado o podría tratar 

a otro trabajador en una situación análoga y se acredite que el trato desfavorable 

del que es víctima dicho trabajador está motivado por la discapacidad que 

padece un hijo suyo, a quien el trabajador prodiga la mayor parte de los 

cuidados que su estado requiere, tal trato resulta contrario a la prohibición de 

discriminación directa enunciada en el citado artículo 2, apartado 2, letra a).” 

Per tant, només cal llegir aquesta important sentència per adonar-se de que la prohibició 

de discriminació directa no és exclusiva pel mateix fill/a amb discapacitat, sinó que 

també protegeix el treballador que és el seu progenitor si la discriminació és per motiu de 

de la discapacitat del fill/a. 

Així doncs, no és correcte el que diu al respecte el dictamen: 

“En aquest punt, s’ha de destacar, no obstant això, que la sentència citada no es 

pronuncia en els termes en què ho fa el preàmbul de la norma proposada, ja que 

el Tribunal no es refereix a la discriminació entre persones amb un fill discapacitat 

respecte a d’altres que siguin elles mateixes discapacitades; sinó a la 

discriminació entre un treballador que tingui un fill discapacitat i un altre “en una 

situació anàloga” (és a dir, un treballador que tingui un fill no discapacitat).” 
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El tracte desfavorable, i discriminatori per raó de discapacitat, al treballador pot ser: 

1. Per la pròpia discapacitat. 

2. Per la discapacitat d’un fill seu. 

La “situació anàloga” no es refereix a “un treballador que tingui un fill no discapacitat”. 

El litigi versa sobre la consideració de discriminació directa de les actuacions 

empresarials sobre una treballadora que té un fill amb discapacitat i la prestació laboral 

de la qual es veu limitada per aquesta circumstància. El Tribunal conclou que hi ha 

discriminació directa en aquest cas encara que la persona discriminada no sigui 

discapacitada, perquè la Directiva 2000/78 no s'aplica a una categoria determinada de 

persones sinó en funció dels motius contemplats en l'article 1 de la mateixa Directiva. 

És a dir, el Tribunal de Luxemburg va declarar que la Directiva 2000/78/CE no es limita a 

les persones amb discapacitat en si mateixes, sinó que també comprèn aquells que 

cuiden d'elles, és a dir, els cuidadors. El raonament judicial es fonamenta en el propòsit 

que la directiva va ser dissenyada per lluitar contra qualsevol tipus de discriminació 

possible i per això no ha de limitar-se a aplicar-se a una categoria determinada de 

persones, sinó a la naturalesa mateixa de la discriminació. 

Per altra banda, la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb 

discapacitat, en relació a l’ocupació estableix dues obligacions indubtables: igualtat i no 

discriminació, que hauran de ser desenvolupades i garantides pels Estats Part. A més, 

inclou la definició legal de persona amb discapacitat a efectes de discriminació, qüestió 

important ja que no implica grau algun mínim de discapacitat, tan sols l’existència de la 

mateixa: 

“Article 2. Definicions 

Als efectes d’aquesta Convenció: 

Per “discriminació per motius de discapacitat” s’entendrà qualsevol distinció, 

exclusió o restricció per motius de discapacitat que tingui el propòsit o l’efecte 

d’obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement, gaudi o exercici, en 

igualtat de condicions, de tots els drets humans i llibertats fonamentals en els 

àmbits polític, econòmic, social, cultural, civil o d’altre tipus. Inclou totes les 

formes de discriminació, entre elles, la denegació d’ajustaments raonables. 
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Per “ajustaments raonables” s’entendran les modificacions i les adaptacions 

necessàries i adequades que no imposin una càrrega desproporcionada o 

indeguda, quan es requereixin en un cas particular, per garantir a les persones 

amb discapacitat el gaudi o exercici, en igualtat de condicions amb les altres, de 

tots els drets humans i llibertats fonamentals.” 

Així doncs: 

1. La prohibició de discriminació directa no és exclusiva pel mateix fill/a amb 

discapacitat, sinó que també protegeix el treballador que és el seu progenitor si la 

discriminació és per motiu de de la discapacitat del fill/a. 

2. La “discriminació per motiu de discapacitat” inclou totes les formes de 

discriminació, entre elles la denegació d’ajustaments raonables. 

3. Evidentment, la Directiva 2000/78/CE i la Convenció de l’ONU sobre els drets de 

les persones amb discapacitat, són d’obligat compliment i estan per sobre de tota 

la normativa que s’esmenta. 

En un cos especial de funcionaris, amb horaris a torns amb moltes variacions, on es 

treballen nits o caps de setmana, el que es vol és buscar solucions que vetllin pels drets 

de fills amb discapacitat. La segona activitat creiem que és una solució perfecta, 

juntament amb els ajustaments raonables corresponents. 

2.3.- Article 3: Respecte a aquest precepte, referit als drets i deures dels funcionaris en 

situació de segona activitat, el dictamen fa una sèrie de consideracions, dividides en tres 

apartats. 

2.3.1.- Les retribucions. 

L’autor del dictamen analitza que la legislació actualment vigent conté diferents previsions 

respecte a les retribucions a percebre per part dels funcionaris que es trobin en situació 

de segona activitat. Conclou que la proposició de llei va més enllà del que preveuen totes 

les normes vigents en l’actualitat, en establir el manteniment de les “retribucions totals”. 

En reproduir la previsió respecte a les retribucions contingudes a l’article 62.1 de la Llei 

10/1994 respecte al Cos de Mossos d’Esquadra, omet que l’article continua dient: 
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“En el supòsit que les retribucions totals siguin inferiors a les que cobraven en el 

moment de passar a la segona activitat, han de rebre un complement personal 

transitori que iguali les retribucions amb les que percebien anteriorment.” 

Per tant, la Proposició de llei no va més enllà del que preveuen totes les normes vigents 

en l’actualitat, doncs un mosso d’esquadra que passi a segona activitat, sigui com sigui, 

percebrà el total de les retribucions que percebia anteriorment. El que fa la proposició 

de llei és tractar d’igual manera situacions anàlogues. 

Val la pena destacar el que estableixen les sentències del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, en les sentències 810/2015, 789/2015, 796/2015 i 797/2015: 

“[...] la finalidad de la segunda actividad, que permite al Mosso d’Esquadra 

mantener el mismo poder adquisitivo (sin olvidar que mediante el desempeño 

de una profesión sigue sintiéndose útil para la sociedad) que no queda limitada en 

los términos que argumenta la Administración. En este sentido hemos de reiterar 

en el caso de los Mossos d’Esquadra que el riesgo de sufrir un daño o lesión es 

inherente al desempeño del servicio (incluso en el servicio ordinario). Y es dicha 

penosidad la que justifica la discriminación positiva que tiene su razón de ser 

en que si se produce el evento dañoso se han de agotar todas las posibilidades 

para que el funcionario pueda ser recolocado, obteniendo no sólo una 

compensación económica (pues se le respetan sus retribuciones como si 

estuviera en activo) sino también una ocupación acorde y respetuosa con su 

dignidad”. 

És a dir, respecte de la segona activitat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

conclou que permet mantenir el mateix poder adquisitiu i que l’alt risc i la penositat de 

la feina justifica una discriminació positiva obtenint una compensació econòmica, ja que 

es respecten les retribucions com si s’estigués en actiu.  

Les recents sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tenint en compte 

que l’alt risc i la penositat de la feina són comunes en els tres cossos, desvirtuen 

totalment els següents arguments de l’autor del dictamen en contra del manteniment de 

les retribucions en segona activitat: 

[...] les de caràcter específic estan vinculades al lloc de treball que s’ocupa i a les 

condicions particulars d’alguns llocs de treball (dedicació, responsabilitat, 

incompatibilitat, perillositat, penositat), per la qual cosa, mantenir aquestes 

retribucions quan es passa a ocupar un altre lloc de treball en què no es donen 
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aquestes condicions, tal com succeeix en relació amb la situació de segona 

activitat, podria desfigurar la naturalesa jurídica d’aquestes retribucions.” 

S’ha de tenir molta cura amb el que defensa l’autor del dictamen, doncs defensar que per 

motiu de discapacitat s’han de baixar les retribucions pot ser constitutiu de discriminació 

per raó de discapacitat. Sense oblidar que les retribucions que es poden rebre en segona 

activitat també afecten a funcionaris que no tenen una discapacitat, com pot ser per edat, 

embaràs o per fill/familiar amb discapacitat. 

L’orientació de la segona activitat és la protecció dels que tenen una disminució de la 

seva capacitat, per raó de edat, d’embaràs o altres condicions i el que no és admissible 

és que per aquests motius es pugui perdre part del salari, la qual cosa comportaria una 

discriminació, ja que es tractaria de pitjor manera a aquests funcionaris que a d’altres i 

aquest aspecte vulneraria clarament la Convenció de l’ONU i el Reial decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de 

les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.  

“Article 35. Garanties del dret al treball. 

5. S’entenen nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels 

convenis col·lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de l’empresari 

que donin lloc a situacions de discriminació directa o indirecta desfavorables per 

raó de discapacitat, en els àmbits de l’ocupació, en matèria de retribucions, 

jornada i altres condicions de treball.” 

Al dictamen es fa una barreja entre les retribucions a percebre i les prestacions de les 

incapacitats, en el cas d’existir, quan les mateixes no tenen la consideració de salari i 

depèn totalment la compatibilitat de l’INSS, que les pot denegar.  

La Generalitat no té cap competència sobre les prestacions que es poden percebre per 

incapacitat, per tant no s’arriba a entendre del dictamen què té a veure amb les 

retribucions en segona activitat que unes prestacions siguin compatibles o no.  

Que una prestació sigui o no compatible no té a veure amb que la persona pugui 

treballar. No és cert que certs graus no puguin treballar o que l’INSS digui que és 

incompatible treballar. 

A qui correspon la competència quant a les incapacitats i el treball és a l'Institut Nacional 

de la Seguretat Social (INSS). Si algú s'ha de pronunciar sobre la compatibilitat d'una 

incapacitat permanent davant que el treballador discapacitat estigui treballant en segona 
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activitat és l’INSS i ningú més. Si l’INSS diu que la feina és incompatible retirarà la 

prestació, però MAI PROHIBIRÀ TREBALLAR.  

La proposició de llei no pot anar més enllà en tema retributiu, ja que tant al cos de 

mossos d’esquadra com al de bombers, les condicions retributives estan fixades per 

acord de Govern, negociades amb els sindicats. En el cas de mossos al consell de la 

policia i en el cas de bombers s’aprova a la mesa sectorial del cos de bombers i ho 

ratifica la mesa general de la funció publica. En el cas de policies locals s’aprova a les 

meses de negociació de cada ajuntament. 

Es publiquen a la web del Departament de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge, on es fixen les categories i nivells8. Per tal motiu, les retribucions estan dintre 

dels paràmetres de les lleis de creació dels cossos. 

De fet el funcionari que passa a segona activitat ja té limitada la seva carrera professional 

i el seu desenvolupament i, per tant, això es tradueix en la pèrdua de futures millores en 

les seves retribucions. 

El lloc de treball, per damunt de tot, continua sent en el cos al que es pertany i per tal 

motiu està sotmès al règim retributiu del cos, sense que no es puguin fer diferències ni 

es pugui penalitzar per raó de certes diferències. És per això que no es vulnera l’EBEP de 

cap de les maneres. 

S’ha de deixar clar, i sembla oblidar el dictamen, que l’EBEP no regula res en relació a la 

segona activitat. Però no tan sols això, tal com ja hem dit, l’EBEP no està adaptat a la 

Convenció de l’ONU en relació a les discapacitat sobrevingudes.  

És bastant surrealista que a dia d’avui, per exemple, un funcionari que adquireixi una 

paraplegia i se li reconegui una incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa es 

quedi sense feina, però que immediatament pugui accedir a la funció pública amb un 

tant per cent de places reservades.  

Igual o més absurd és que aquest funcionari que adquireix una paraplegia sigui mosso, 

bomber o policia local, i es quedi sense feina sense avaluar la capacitat i contrastar-la 

amb l'elenc de funcions i tasques que assumeix el cos i que podria fer en segona 

activitat. 

                                                
8http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_empleats_publics/pgov
_retribucions/ 
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Aquesta forma de procedir també vulneraria el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, ja citat. 

2.3.2.- En relació als tres conceptes sobre la reducció de jornada per raó de discapacitat, 

l’excedència voluntària per raó de discapacitat i l’excedència d’ofici per raó de 

discapacitat. 

Precisament és el que el Síndic de Greuges, en l’Informe al Parlament corresponent a 

l’any 2015, ha recomanat al Departament d’Interior: 

“Que promogui una regulació de la segona activitat que introdueixi la reducció de 

jornada per raó de discapacitat legalment reconeguda amb una reducció 

proporcional de retribucions i la possibilitat de sol·licitar una excedència per raó de 

discapacitat” 

S’ha de precisar que la recomanació del Síndic sembla basar-se en el text de la 

proposició de llei, que va ser anterior a l’informe del Síndic doncs la proposició de llei va 

ser publicada al BOPC el 16 juliol de 2015 i l’informe del Síndic al Parlament 

corresponent a l’any 2015 és de febrer de 2016. 

Els cossos especials dintre de la funció pública pateixen diferències amb la resta de 

funcionaris i per aquest motiu no es tracta de desigualtats contemplar aquestes 

qüestions. Tal com diu el propi departament són situacions especials i hauríem d’afegir 

que a diari aquests cossos especials estan convivint amb situacions de risc.  

A més, aquests cossos especials, per exemple, no tenen la reducció horària amb 

reducció de sou sense cap justificació, tenen uns mínims per a poder fer permisos i 

vacances, no tenen més dies per antiguitat, o com els bombers que no poden fer a l’estiu 

les vacances d’un cop, etc. 

Per tot l’exposat, aquests cossos especials, amb un especial risc, requereixen i tenen 

regulacions especials, l’exemple pot ser el Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual 

s’estableix el règim de llicències, permisos i vacances de les persones membres del Cos 

de Mossos d’Esquadra.   

Respecte a l’EBEP, reiterem el que ja s’ha dit, que no regula res en relació a la segona 

activitat i no està adaptat a la Convenció de la ONU en relació a les discapacitats 

sobrevingudes. 

2.3.3.- En relació a la credencial que afecta al tres cossos i la placa solament el policials.       
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En relació a les credencials, per molt que el funcionari estigui cedit a un altre cos o realitzi 

altres funcions en altres departaments es degut a les seves adaptacions i no podem 

descarregar la despesa en altres departaments. Per tal motiu, com que li és d’aplicació 

tota la normativa del cos, inclosa la referent a les retribucions, ha de tenir dret a continuar 

amb les esmentades credencials. 

Ens diu l’informe: 

“[...] es considera que el manteniment dels elements acreditatius del cos s’hauria 

de vincular a la permanència en aquest [...]”         

En aquest moments en el cos de mossos d’esquadra és d’aplicació el Decret 246/2008 

que regula la segona activitat, doncs bé, els mossos amb una discapacitat no tenen la 

credencial i la placa del cos de mossos quan resulta que en la nòmina consta que són 

mossos d’esquadra. Si apliquéssim el que diu el dictamen seria contradictori. 

En quant a la resta de consideracions que manifesta el dictamen sembla ser que al 

personal li es profitós esta en segona activitat o li es agradable esta considerat un 

discapacitat. És de pura lògica que per sortir de la segona activitat és igual que per 

entrar.  

En relació al Decret de segona activitat de mossos d’esquadra, ja s’ha comentat que 

estaments i organismes especialitzats, com Inspecció de Treball, han dit que és 

discriminatori per raó de discapacitat, per tal motiu no mereix cap comentari.       

2.4.- Article 4: Aquest precepte es refereix a les particularitats aplicables en aquells 

casos en què es dóna el pas a una situació de segona activitat per raó de l’edat. 

“En primer lloc, malgrat que aquest article s’integra en el capítol II, denominat 

“Procediment”, s’observa que no s’hi regulen, pròpiament, els tràmits […] 

Segons es posa de manifest, els tràmits han de ser d’una manera concatenada i una 

ordenació detallada de les qüestions procedimentals. Segons el dictamen són el termini 

per a fer-los efectius, els òrgans intervinents o el sentit del silenci administratiu, entre 

d’altres qüestions. 

Queda clar que el peticionari és el funcionari, al cap de la unitat i de suport i atenció a la 

segona activitat, la resta ho tenim a l’article 8 de la proposició de la Llei.  
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No serveix que es remeti a les normes actuals, ja que en molts aspectes no estan 

adaptades a la Convenció de l’ONU. 

Voldríem posar de manifest que en els decrets de segona activitat tant del cos de mossos 

com de bombers, no consta en alguns apartats la temporalitat en la tramitació dels 

expedients de segona activitat. Alguns poden estar a casa seva de 6 mesos a 3 anys 

sense retribucions ni cotitzacions a la seguretat social, tot això sense un expedient de 

canvi de lloc de treball i, a més, el cessament es fa de paraula, és a dir, sense cap 

resolució, i un cop resolt el canvi no és retroactiu, doncs no s’abonen les retribucions 

perdudes. 

Tots aquests aspectes no han estat tinguts en compte per part dels dictàmens dels 

reglaments de segona activitat del cos de mossos i de bombers, malgrat que han 

comportat perjudicis molt greus. Aquesta proposició vol pal·liar i modificar el 

comportament que ha tingut l’administració amb funcionaris amb una discapacitat.  

En relació a les policies locals encara és molt pitjor, ja que la majoria de pobles no tenen 

reglament i es neguen a aplicar directament la Llei o han copiat el reglament del cos de 

mossos d’esquadra. 

Ens indica el dictamen: 

“[...] respectar  els principis rectors que inspiren l’accés a la funció pública [...]”  

“[...] la possibilitat d’ocupar un lloc de treball en una altra destinació del cos o de 

l’Administració s’hauria de condicionar al fet que el nou de lloc de treball fos 

adequat al nivell i coneixements de la persona que sol·licita el pas a la nova 

situació de segona activitat, [...]” 

No podem parlar de principis rectors sobre l’accés a la funció pública quan ja se és 

funcionari de carrera i, a més, d’un cos especial. El fet de passar a un lloc de 

l’administració no comporta la pèrdua de la condició de funcionari del cos, es sigui mosso 

d’esquadra, bomber o policia local, tal com està regulat es fan les funcions sense pèrdua 

de res. 

Voldríem recordar que el règim general de la funció pública tant de l’estat com de la 

Generalitat no regula res en relació a la segona activitat. El més greu és que tampoc 

estan adaptades a la Convenció de l’ONU, aquest aspecte queda molt clarament reflectit 

en que es pot accedir a la funció publica amb una discapacitat i si s’adquireix sent 
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funcionari es va al carrer. Això no és discriminació? Com és que no en diu res al respecte 

la Comissió Jurídica Assessora?   

Aquests aspectes també són d’aplicació als articles 5 i 6. 

2.5.- Article 5: Passi a la segona activitat per disminució de les condicions físiques, 

psíquiques. 

Per tal de demostrar la disminució hi ha dos informes, el que elaboren el metges del 

funcionari i el que dicti l’INSS. 

Es diu en el dictamen: 

“Respecte a l’informe mèdic, la proposició de Llei preveu que el funcionari “haurà 

d’aportar els corresponents informes mèdics, en els que constin els impediments 

per tal de continuar realitzant les seves funcions principals”; previsió que s’ha de 

posar en relació amb la continguda en l’article 8.3.d), que estableix que “Un cop 

revisada la documental mèdica, el servei de suport demanarà un informe al servei 

de riscos laborals del departament i, si fos necessari, un informe extern i 

independent en relació a les capacitats laborals del funcionari”. 

Ens indica quina és la regulació actual, considerant que no es justifica la desaparició de 

l’actual model: 

“que l’avaluació realitzada per un tribunal amb la composició indicada pot resultar 

més objectiva i independent que la prevista a la norma projectada sobre la qual 

s’informa” 

Resulta que, després de les experiències d’aquests anys, és del tot fals que els tribunals 

de segona activitat siguin objectius i independents, són més aviat com un malson pel 

funcionari. 

Volem manifestar que, a part del servei de riscos laborals que depèn del departament 

d’Interior, cada direcció general té el seu propi servei mèdic, com si fossin l’equivalent a 

metges d’empresa.  

El tribunal de segona activitat està format pels metges de l’empresa i per metges de 

l’ICAM, que és de la Generalitat. Pots portar el teu metge però quasi mai passa ja que el 

cost és important i a més no serveix per a res, ja que són dos contra un. En el cas que el 
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funcionari no designi cap metge es posa un altre de l’ICAM. Això pot ser objectiu i 

independent? 

Però és que hem d’afegir una segona qüestió, els mateixos que formen part del tribunal 

com ICAM, també alhora controlen les incapacitats temporals i tenen accés a la teva 

historia clínica.  

En infinitat d’ocasions es dóna l’alta manifestant que tramiti la segona activitat, que ja s’ha 

parlat amb els metges de l’empresa. Es posa de manifest que en molts casos el tracte és 

denigrant. Això és fer la seva feina? Això és objectiu i independent? 

Aquests aspectes són eliminats a la proposició de Llei, a més de l’estalvi que representa, 

ja que aquest tribunal genera despeses de dietes quan no té perquè. 

En relació a la incapacitat permanent absoluta i la gran invalidesa, no és cert el que diu el 

dictamen, cosa que considerem molt greu.  

Com ja s’ha dit abans, la pensió d'incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa 

només és incompatible amb la realització per part del pensionista d'un treball a partir de 

l'edat d'accés a la pensió de jubilació i no abans, és a dir, poden treballar fins a l’edat de 

jubilació. 

Podem citar la sentència del Tribunal Suprem Sala 4ª,  de data 14-7-2010, recurs núm.  

3531/2009, i també: 

• Tribunal Suprem Sala 4ª, S 10-11-2009, rec. 61/2009 

• Tribunal Suprem Sala 4ª, S 1-12-2009, rec. 1674/2008 

• Tribunal Suprem Sala 4ª, S 10-11-2008, rec. 56/2008 

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL, Nº de Recurso: 480/2007 Sentencia 30 

de Enero de 2008: 

“a).- La interpretación restrictiva mantenida por el INSS no siempre ha sido la 

acogida por la jurisprudencia social [como más arriba hemos adelantado], pues ya 

la STS 02/03/79 había mantenido que «el trabajador en situación de incapacidad 

permanente absoluta para todo trabajo, por lo dispuesto en el art.24-4 de la O. 

de 15 abril 1969, puede realizar todas las actividades laborales que sean 

compatibles con su situación, sin limitación alguna, sin que en ningún 

extremo de la disposición legal se afirme que sólo puede desempeñar actividades 
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"superfluas, accidentales o esporádicas"»; y la ya citada STS 06/03/89 considera 

inaplicable las limitaciones derivables del art. 138-2 LGSS/74 a quienes habían 

sido declarados en situación de IPA sin derecho a prestaciones].  

[…] e).- Este planteamiento cobra pleno vigor si se atiende a las nuevas 

tecnologías [particularmente informáticas y de teletrabajo], que consienten 

pluralidad de actividades laborales -a jornada completa- a quienes se 

encuentran en situaciones de IPA o GI, de manera que la compatibilidad ahora 

defendida representa -en el indicado marco de actividades sedentarias- un 

considerable acicate para la deseable reinserción social de los trabajadores con 

capacidad disminuida.” 

Aquests aspectes estan desenvolupats en las Consideracions sobre la naturalesa 

jurídica i marc normatiu de la segona activitat, apartat 3 i 4, i  a les Qüestions 

formals i procedimentals. 

En relació a adjuntar a la sol·licitud els informes mèdics, no compartim en res el que 

manifesta la Comissió Jurídica. Quan fas la petició al teu cap, els informes mèdics són 

documents amb un contingut especialment protegit pel fet que tenen dades mèdiques. 

Què volen que es pugui assabentar tothom d’aquestes dades?  

Aquest aspecte no seria curós i la proposició de llei el que vol és evitar la tafaneria que es 

dóna molt entre el funcionariat, és a dir, ningú ha de saber el motiu de la segona activitat, 

ni quina malaltia tinc, o quina dolència tinc com a conseqüència d’un accident laboral. Per 

tal motiu aquest aspecte és aplicable a tota la documentació en relació a la segona 

activitat.   

2.6.- Article 6: En l’existència d’un familiar a càrrec o per embaràs. 

Concretament és per dos motius: familiar amb una discapacitat i per embaràs. No és per 

qualsevol motiu.  

El dictamen fa observacions ja formulades en comentar l’article 2. Sobre el motiu de 

familiar amb una discapacitat, reiterem els comentaris del punt IV.2.2.4. 

Per a poder regular la segona activitat és primordial saber com es defineix la 

discapacitat, en aquest sentit es pot aplicar el dit en el desenvolupament de l’article 2 

per tal de no repetir conceptes. Concretament en el punt IV.2.2.2. 
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En relació al retorn a la operativa, és a dir, a tornar a realitzar les funcions principals, 

aquesta part no veu quin és el problema ja que, desapareguda la situació de familiar 

discapacitat a càrrec i assolida la recuperació de la funcionaria embarassada de les 

seves capacitats, el retorn és clar. Sembla que s’oblidi que la proposició de Llei el que vol 

és simplificar i no complicar al funcionari amb infinitat de tràmits que no van a cap lloc.     

2.7.- Article 7: Servei de Suport i Atenció a la segona activitat. 

En el dictamen es fan una sèrie de consideracions les qual no podem compartir en relació 

a la vulneració de normes. 

Ens diu que es vulnera la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 

règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, aquesta afirmació no és certa i és, a més, 

gratuïta.  

El servei entra dintre del organigrama dels diferents cossos i la seva creació no correspon 

al Govern sinó al Conseller d’Interior, d’acord amb les normes dels diferents cossos. La 

creació d’un nou servei que es d’organització interna en cap cas correspon ni està 

emparada per la norma que cita el dictamen. 

També podem manifestar que la creació del servei i la destinació del seu personal és 

clarament un canvi de servei d’unes retribucions que ja estan donades d’alta. Això no vol 

dir que existeixi un increment de la despesa sinó que, pel contrari, representa un estalvi 

important, ja que evitem intermediaris, tribunals inútils, tràmits poc respectuosos amb el 

funcionari, lentitud, etc.  

El que comporta una important justificació és l’eliminació de paràsits i traves que l’únic 

que fan és evitar la integració laboral ràpidament i això sí que respecta el principi 

d’eficàcia i d’eficiència, i no com ara que, tal com ja hem manifestat, no es respecta la 

Convenció de l’ONU i la resta de normes que emparen els drets de persones amb una 

discapacitat. 

En relació a que siguin funcionaris amb discapacitat amb un servei que actuï amb 

independència i plena autonomia, en cap cas vol dir que no existeixi una dependència 

d’òrgans superiors. 

Un dels motius més importants del servei és el poder tenir capacitat d’empatia en relació 

al personal que el pugi necessitar. Serveix de molta ajuda quan es parla de la 

discapacitat tenir enfront algú que també la tingui, la forma d’entendres és radicalment 

diferent, molt més acurada i propera.  
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Es tracta de facilitar al discapacitat que passi el seu dol el millor possible, evitant altres 

conseqüències més greus en perjudici del funcionari. La base és el tracte humà de la 

situació i qui millor per a fer-ho que algú que hagi passat per aquest camí. 

Considera el dictamen que s’envaeix competència municipal, que el fet de donar facilitats 

i ajudar al funcionari no està prou explicat i que no se sap quines són les situacions 

anàlogues. 

El tema de la competència municipal ja ha estat tractat amb anterioritat. És molt pitjor el 

que passa a l’actualitat: que no es fa res de res i la majoria deixen als seus agents sense 

feina. Pot haver-hi alguna cosa pitjor?   

Tal com ja hem dit, es tracta de facilitar al funcionari amb una discapacitat, o en 

situacions anàlogues que estan regulades en relació a un familiar discapacitat a càrrec o 

dones embarassades, les màximes facilitats i que, en moments difícils en que el 

funcionari no està per afrontar certes reunions o certes queixes, el servei el pugui 

representar, si ell ho vol o desitja.  

En resum, màxima cura i facilitats, cosa que sembla ser que molesta a algú.      

2.8.- Article 8: Tramitació del procediment. 

En relació al manifestat pel dictamen sobre els òrgans que intervenen, queda molt clar 

quins són: 

1. Comandament directe del funcionari. 

2. Servei de suport i atenció a la segona activitat. 

3. Cap del cos. 

4. Responsable de personal del Departament d'Interior.  

5. Direcció General de la Policia. 

6. Direcció General d'Emergències. 

7. Alcalde. 

8. Cap del cos. 

9. Secretari de la corporació.  
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10. Comandament del nou lloc que es destini al funcionari. 

11. Servei de riscos laborals del departament. 

12. Informe extern i independent en relació a les capacitats. 

Han d’intervenir més òrgans encara? 

Es tracta de facilitar la reubicació de funcionaris que estan patint una disminució de les 

seves capacitats per a poder realitzar les funcions de la seva professió, una qüestió que 

en moltes ocasions costa molt de poder acceptar. 

Es tracta de facilitar de forma ràpida, i molestant el menys possible, què és el que podem 

fer amb uns funcionaris que s’han jugat en moltes ocasions la vida per defensar als 

ciutadans, a tots sense cap excepció, fins i tot la d’aquells que intenten frenar la seva 

inclusió. 

En relació al que diu el dictamen sobre buidatge de competències respecte als òrgans del 

Departament d’Interior i de l’Administració local, volem manifestar el següent: 

ÉS L’ÚNIC ASPECTE EN QUE SE LI DÓNA LA RAÓ AL DICTAMEN. SÍ SENYOR! 

VOLEM QUE EL COS ESTIGUI MANAT PEL COS EN TEMES TAN SENSIBLES. NO ES 

VOL QUE A COSSOS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES MANIN BURÒCRATES QUE 

NO TENEN NI IDEA DEL PATIMENT QUE SUPOSA I EL RISC QUE ES CORRE EN 

AQUESTES PROFESSIONS, I AIXÍ FUNCIONEN MOLTES COSES. NO PODEM 

CONTINUAR COM FINS ARA, AMB L’EXPERIÈNCIA QUE TENIM SOBRE COM S’HAN 

GESTIONAT DE MALAMENT AQUESTS TEMES. 

Critica el següent: “que el  comandament ha d’enviar la sol·licitud de segona activitat al 

Servei de Suport i Atenció “el mateix dia” i que aquest servei s’ha de posar en contacte 

amb el funcionari “al moment” per tal d’ampliar la informació que sigui necessària.” 

El dictamen en diu: “procediment uns terminis raonables (i també realistes) per a tramitar 

les sol·licituds”. El desconeixement de com funciona actualment el tema és del tot brutal. 

Pretén el dictamen que tot quedi igual, parla de realisme sense conèixer la realitat. 

Els tràmits es poden allargar des d’un mes a anys. Per adaptar un canvi d’horari no cal 

esperar quatre mesos, l’important és tenir capacitat d’empatia. Per a reubicar un 

funcionari no es pot trigar anys. Però és que fins i tot, després d’anys, moltes vegades per 
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desconeixement del servei, acaba sent destinat a llocs perjudicials per la seva salut amb 

perjudicis greus.  

Podem citar exemples reals de destinar a un lloc un funcionari en segona activitat per una 

disminució i acabar amb una incapacitat permanent absoluta. Qui hauria d’assumir les 

culpes d’això? És o no una mala gestió?  

El funcionament actual és irreal, inoperant, irraonable, poc seriós, de tracte indigne i 

insultant per la persona. Aquests són els aspectes que la proposició de Llei vol evitar, 

posant per damunt de tot a la persona.    

En relació a “l’informe mèdic del servei de riscos laborals del departament i, en el cas que 

sigui necessari, a un informe extern”, dient que “totes aquestes indefinicions provoquen 

inseguretat jurídica.”  

El que crea inseguretat jurídica és tal com s’han gestionat aquests temes fins ara, com 

també que un dictamen pugui defensar el que defensa oblidant o obviant la màxima 

norma que es la Convenció de l’ONU del drets de les persones amb discapacitat. Això si 

que és inseguretat total. 

Comenta el dictamen en relació a les adaptacions:  

“unes implicacions menors en el funcionament del cos de què es tracti i en la 

prestació del servei que les derivades de les adaptacions o reubicacions de 

caràcter provisional. En aquest sentit, es considera que es podrien incorporar a la 

norma projectada uns terminis màxims per a dictar la resolució relativa a la 

segona activitat que impedissin una dilatació excessiva del procediment en 

perjudici del funcionari o funcionària afectats;” 

Per què posar un termini màxim per dictar la resolució? Sembla oblidar que parlem de 

canvis excepcionals, de persones amb una disminució que mestre es tramita l’expedient 

està treballant igualment en benefici del cos i de la societat, feina que, tal com queda 

reflectit, ha de controlar el suport i atenció a la segona activitat. Si es pot finalitzar en 15 

dies, per què esperar 3 mesos o anys?  

2.9.- Article 9: Mesa de col·laboració.   

En la proposició de la Llei es diu: la mesa de col·laboració aprovarà una instrucció de 

funcionament per majoria de tots els representants. Queda clar que és on es fixarà el 
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funcionament intern, de forma més flexible i sempre pensant en la persona, que sembla 

que algú oblida que demà pot estar a l’altra costat de la mesa. 

2.10.- Article 10: Aquest article, rubricat “Altres serveis col·laboradors”.  

El dictamen torna a incidir en el sistema antic del tribunal mèdic, és a dir, en el regulat 

actualment i el dit en l’article 5 per aquest dictamen. 

És molt important aquí reiterar el dit sobre l’article 5, la qual cosa donem per reproduïda. 

Respecte a la “reincorporació en el cas que les discapacitats desapareguin de forma 

sobrevinguda”. 

Volem manifestar que una discapacitat no desapareix de forma sobrevinguda, sinó que 

es tracta d’un procés de millora en moltes ocasions de llarg termini en la que la persona 

té un acompanyament i ja té els seus informes mèdics de la seva millora.  

Es tracta de fer pinya al voltant del funcionari amb una disminució, que podrà realitzar 

algunes funcions que alhora li poden servir de teràpia, tot centrat en la seva recuperació i 

amb l’ajuda de tot tipus d’expert i entitats. No podem encotillar el sistema en benefici 

d’uns que, a més, no són ni del cos.    

2.11.- Article 11: Aquest precepte, titulat “Funcions”, es refereix a les funcions que poden 

dur a terme els funcionaris i funcionàries una vegada se’ls ha declarat en situació de 

segona activitat. 

En relació a les funcions que pot desenvolupar cada funcionari quan estigui en segona 

activitat, no té les complicacions que cita el dictamen. Aquestes funcions no poden 

quedar taxades  ja que cada cas és diferent, per aquest motiu es diu clarament “sense 

perjudici de la seva salut i amb les adaptacions i ajustaments raonables necessaris”.  

Les funcions principals són les descrites en les respectives lleis dels cossos, i no veiem 

diferències pel que diu el dictamen entre els que tenen una discapacitat o no.  

Considerem que tot queda molt clar en l’apartat 1 de l’article, l’únic que en l’apartat 2 es 

recalquen aquells col·lectius amb discapacitat, ja que les funcions han d’adaptar se a les 

disminucions de forma individual.      

En relació a la creació del servei de suport a l’operativa, es reitera el que s’ha manifestat 

respecte a l’article 7 del dictamen. Es diu que la competència és del Govern a l’empara 

de la Llei 13/1989. 
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No podem compartir aquest criteri ja que es tracta de serveis interns dels propis cossos 

que no afecten a la resta dels funcionaris. Aquest cossos tenen unes estructures 

especials internes que són la seva organització de treball. Al respecte també ens reiterem 

en el contingut d’aquest informe que consta en l’article 7. 

2.12.- Article 12: Aquest precepte es refereix als concursos de trasllats.   

El que pretén aquest article no és envair competències d’altres departaments, sinó des 

del sentit intern de cada cos poder manifestar quines són les necessitats en relació a les 

places de segona activitat que poden existir en cadascun dels serveis. 

Com és d’apreciar hi participen diversos òrgans, el primer de tots és el comandament del 

servei o la comissaria que saben quines necessitats tenen i quina seria la necessitat de 

places per la convocatòria. Aquesta informació la passa al servei de suport a la segona 

activitat i queda aprovada a la mesa de col·laboració. 

Un cop aprovada, es remeten a l’òrgan competent les relacions de llocs de treball i les 

convocatòries. Es pregunta al dictamen quin és l’òrgan competent, és clarament la 

direcció general corresponent, que igual que ara és qui fa el tràmit i eleva al Departament 

d’interior. S’aplica igualment en els procediments actuals sense cap variació, la normativa 

a la que fa referència el dictamen no queda afectada en res pel procediment establert en 

la proposició de llei. 

Aquest article el que evita és el que està passant en aquests moments: la segona activitat 

és com una presó. Un cop destinat a un lloc ja no es té dret a res, no es pot canviar de 

lloc de treball ni es pot concursar a altres especialitats, fet que es contrari al mandat de la 

Convenció de l’ONU, concretament a l’article 27.   

En relació als Ajuntaments el procediment no és tan complicat, ja que depèn directament 

de l’Alcalde que és qui té la competència i el procediment de la proposició de Llei no li 

afecta ni en les convocatòries ni en la relació de llocs de treball. 

2.13.- Article 13: Concursos selectius d’ascens. 

La previsió de llocs de treball, per exemple, d’un mosso d’esquadra a caporal, de caporal 

a sergent, etc., no és també un ascens o promoció professional?  

En cossos que són jeràrquics i degut a la seva especificitat, per què no es pot dir concurs 

d’ascens? És qüestió de terminologia. Cos especial: normes estatutàries especials.  
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Això ens obliga a repetir que cap de les normes que cita el dictamen estan adaptades a la 

Convenció de l’ONU. 

Està del tot clar que no tots els serveis podran tenir places adaptades, però l’única raó 

serà perquè el funcionari no tingui la capacitat per poder desenvolupar aquelles tasques. 

Aquest aspecte depèn d’una relació de llocs de treball del 2014, que no té res a veure 

amb si una unitat de mossos d’esquadra o de bombers pot tenir places adaptades. Això 

afecta a la planificació interna que un cop negociada es trasllada a l’òrgan encarregat de 

fer efectives les convocatòries. 

En la resta d’aspectes farem referència al ja manifestat en el contingut de l’article 12.   

2.14.- Disposició addicional primera. 

Considerem a priori que poca cosa podem manifestar, solament que no és cert el que diu 

el dictamen. Aquí no parlem de competències, sinó de quina norma és d’aplicació als 

cossos que consten en la proposició de Llei.  

Que la competència és del Estat no és discutible, la disposició no qüestiona aquest fet. El 

que far és assegurar l’aplicació d’aquesta llei enfront d’altres règims que no són 

d’aplicació.  

Respecte d’això, al Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació 

administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d'esquadra, consta la 

disposició sisena que és semblant a la que es regula en aquesta proposició de Llei. 

2.15.- Disposició addicional segona. 

És un del punts cabdals de la proposició de llei.  

“Aquesta  llei  queda  subjecta  en  la  seva  aplicació  i  interpretació  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.” 

És important ressaltar que, sorprenentment, el dictamen no fa cap comentari sobre 

aquesta disposició.  
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Sembla ser que ja li està bé ignorar-la o pensa que millor evitar dir res, ja que tal com 

hem dit quasi totes les normes que cita el dictamen no estan adaptades a la Convenció 

de l’ONU, que és d’aplicació directa, i en cas de conflicte amb una norma interna 

s’aplicarà la Convenció. 

És bastant evident quina opinió pot merèixer un dictamen jurídic sobre una proposició de 

llei que tracta de persones amb discapacitat en el qual ni tan sols s'informi sobre la 

Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, a pesar que en la 

proposició de llei es nomena en diverses ocasions. 

Per aquest simple fet el dictamen sobre una proposició de llei sobre la base d’integració 

de funcionaris amb pèrdua de les seves capacitats per poder realitzar les principals 

funcions de la seva professió, decau totalment i és on es demostra la seva parcialitat i 

falta d’independència. 

2.16.- Disposició addicional tercera. En relació a la protecció de dades. 

Queda clar que el dictamen el que fa és una critica sistemàtica, doncs en normes 

revisades com el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació 

administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d'esquadra, ja consta la 

disposició segona que és semblant a la que es regula en aquesta proposició de Llei sobre 

protecció de dades, també consta que es crea un comissió permanent.    

S’han de protegir al màxim les dades personals, algunes d’aquestes dades consten  en 

les bases de dades del cos amb accés per part de bastant personal que no pertany al cos 

de mossos ni de bombers. També és important sobretot en relació a les policies locals, ja 

que en moltes poblacions tothom es coneix i hem d’evitar que molts empleats puguin tenir 

accés a certes dades.  

2.17.- Disposició transitòria. Aquesta disposició preveu la revisió i l’adequació de tots 

els expedients. 

En relació a la retroactivitat de la proposició de la Llei, tal como diu el dictamen, té efectes 

favorables, per tal motiu entenen que és obligació que s’hagin de revisar tots els 

expedients tramitats i, tal com s’ha indicat, també aquells que no estiguin jubilats per raó 

de l’edat. 

Bàsicament els funcionaris afectats són tots aquells que tinguin disminucions de les 

seves capacitats, per tal d’adequar les seves situacions a la nova norma i concretament a 

la Convenció de l’ONU.   
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2.18.- Disposició derogatòria. 

En diu el dictamen el següent:  

“no s’ajusta a una correcta tècnica normativa la previsió que estableix que 

“Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries en allò que 

s’oposin a aquesta Llei o la contradiguin”. 

Posar de manifest que en la Llei 10/1994 del cos de mossos d’esquadra hi consta una 

disposició derogatòria igual, i no deroga normes anteriors perquè és la primera. Si que 

havia un reglament que no es cita, però queda derogat per la Llei.   

2.19.- Disposició  final. 

És excepcional? Sí. És urgent? Sí. La proposició de llei és absolutament necessària.  

Perquè quan una persona adquireix la discapacitat durant la seva vida laboral estant en 

actiu, no la retenen, l’expulsen, l’obliguen a sortir-se del circuit del treball amb una pensió, 

quan aquesta persona té talent abans i desprès de la discapacitat sobrevinguda. 

Perquè les persones amb discapacitat necessiten una norma que proclami els nostres 

drets i els defensi i no normes que ens condemnin a la invisibilitat i a la impotència. 

Perquè no necessitem “solidaritat”, “paternalismes voluntaristes”, “sensibilitat” ni 

“hipocresia”, necessitem que s’avanci en els drets de les persones amb discapacitat i fer-

los respectar amb una llei de segona activitat d’acord amb els nostres temps. 

Perquè la nova llei donarà compliment a la moció aprovada al Parlament de Catalunya el 

dia 5-5-16 que estableix “que el Parlament de Catalunya insta al govern de la generalitat 

a: 1. Adaptar normativament els valors i mandats de la Convenció de l’ONU dels drets de 

les persones amb discapacitat aprovada a les Nacions Unides el 2006”. 

Portem massa anys amb aquest tema que no s’acaba de solucionar. Una qüestió que 

afecta a persones que no tenen l’obligació de patir més la manca de l’aplicació de la 

Convenció dels Drets Humans i ara la Convenció dels Drets de les persones amb una 

discapacitat. 

Catalunya porta deu anys sense adaptar les lleis, els principis i mandats de la 

Convenció internacional dels drets de les persones amb discapacitat, que va 

aprovar Nacions Unides l’any 2006. 
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Conclusions que fa el dictamen 

1.-  No és cert que afecti a les retribucions, horaris i a d’altres consideracions, sinó que 

les millora totalment. També queda clar que no afecta a normes de l’Estat.  

En la Llei 10/1994 es diu:  

“En resum, aquesta Llei, pel que fa al règim funcionarial, tan sols pretén regular 

allò en què, per l'especificitat del cos de policia a què va dirigit, ha de diferenciar-

se del règim general  dels  funcionaris  de la Generalitat,  el qual s'aplica  

supletòriament  en la resta d'aspectes no regulats per aquesta Llei.” 

2.- Es reconeix que existeix normes diferenciades entre el Parlament i el Govern, en el 

cas en que estem es tracta d’una proposició de Llei que es regula segons el reglament 

del Parlament i no per les normes del Govern. És important aquesta diferència ja que sinó 

es podria interpretar com una ingerència per part de la pròpia Comissió Jurídica.  

El que s’hagi d’adaptar es farà en la ponència corresponent del Parlament i no per 

anticipació del Govern. 

Els punts 3, 4, 5, 6 i 7 són una repetició del que consta en el dictamen, per tal motiu 

reiterem el manifestat al respecte en aquest informe, deixant molt clar que no compartim 

el contingut.  

 

 

 

 


