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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Lluís 
Guinó i Subiros, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d'acord amb el 
que estableix l'article ^09.b del Reglament del Parlament, presenten la 
proposició de llei següent: 

Proposició de llei sobre la regulació de la situació 
administrativa especial de segona activitat del Cos de 
Mossos d'Esquadra, dels Cossos de Policies Locals de 

Catalunya i del Cos de Bombers de la Generalitat 

ANTECEDENTS 

Necessitat i objecte de la proposició de llei 

Les lleis que regulen els cossos policials de la Policia de la Generalitat-IVJossos 
d'Esquadra i de les Policies locals, així com el cos de Bombers de la 
Generalitat, són normes que tenen més de vint anys d'antiguitat, raó per la 
qual cal procedir a la seva actualització en una matèria tan concreta com la 
regulació de la situació administrativa de segona activitat, que cal emmarcar 
dins la trajectòria de la carrera professional i que ha estat en part desplegada 
per determinats decrets que han previst els graus d'incapacitat per accedir-hi i 
el procediment per dur-la a terme. 

Les diverses funcions dels cossos operatius o cossos destinats a la seguretat 
en sentit ampli i les especialitats concretes que impliquen els serveis que es 
desenvolupen en exercici d'aquestes funcions per tal de donar resposta a les 
demandes actuals de la societat i de l'Estat de dret, determinen l'exigència que 
tan per accedir a la condició de funcionari dels esmentats cossos com per 
romandre en el servei actiu els bombers i els policies han d'estar en unes 
condicions psicofísiques que en tot moment garanteixin les funcions que els hi 
són pròpies. 

PARLARE ^1% S e creta ría I 
^ CATALUmilÍlíjG9neral 
REGISTRE GENERAL 

2 5 JUL 2M7 
ENTRADA 

Model: 202 Proposició de llei 



P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Grup Parlamentari de Junts pel Sí 

PAÍtLAMEN' tfífR Secretaria 
l ) E  C A T A L U N Y A  ( l i J j g  G e n e r a l  
REGISTRE GENERAL 

2 5 JUL. 2017 
ENTRADA NÚM ^^26^^.... 
N.T /II 

D'altra banda, és un fenomen natural en l'evolució de la pròpia carrera 
professional que l'experiència i la capacitació tècnica requereixen un natural 
transcurs del temps que de forma conseqüent poden determinar una minva de 
la seva capacitat física que pot minimitzar la resposta en llocs plenament 
operatius sense que això minimitzi la resposta en altres llocs dels propis 
cossos operatius. 

Per tal de poder conjugar l'evolució física i psíquica d'aquests funcionaris i la 
necessitat que l'organització no es descapitalitzi d'aquells professionals que 
tot disposant d^i fes capacitats necessàries per al desenvolupament de les 
seves funcions veuen limitades per raó de l'edat o per condicions psicofísiques 
abastar tots els serveis operatius, cal passar a regular amb rang legal i de 
manera unificada en allò essencial, però amb les diferències pròpies de cada 
cos, un règim general de la situació administrativa segona activitat. 

Per tot això, la segon.a activitat es converteix en l'instrument jurídic destinat a 
garantir els principis d'eficiència i eficàcia de les administracions per tal de 
mantenir el capital professional humà que, tot conservant les condicions 
necessàries per mantenir-se en la funció pública de les organitzacions policials 
i dels bombers de la Generalitat, pot desenvolupar llocs idonis i de valor per a 
les organitzacions a les quals pertanyen. 

Normativa afectada 

- Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos 
d'Esquadra. 

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

- Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulado deis serveis de prevenció i extinció 
d'incendis i de salvaments de Catalunya. 

- Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació 
administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d'Esquadra. 

- 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. 

Competència 

L'article 164 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 estableix les 
competències de la Generalitat en matèria de seguretat i, així mateix, l'article 
132 estableix les competències en matèria de protecció civil, que inclou les 
relatives als serveis de prevenció i extinció d'incendis. 
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L'article 132 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a 
la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que 
inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives 
a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels 
serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció 
d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta 
matèria, respectant 2I que estableixi l'Estat en exercici de les seves 
competències en matèria de seguretat pública. 

L'article 164.1 de l'Eàtatut d'Autonomia de Ccitalunya determina que correspon 
a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d'acord amb el que disposa la 
legislació estatal: la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública 
de Catalunya i l'ordenació de les policies locals; la creació i l'organització de la 
Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra; i el control i la vigilància del 
trànsit. Correspon a la Generalitat el comandament suprem de la Policia de la 
Generalitat Mossos d'Esquadra i la coordinació de l'actuació de les policies 
locals. 

La diversitat de funcions pròpies dels cossos operatius i l'especialitàt que 
implica el desplegament dels serveis que es desenvolupen en l'exercici 
d'aquestes funcions per tal de donar resposta als fenòmens que puguin afectar 
a la societat, determinen l'exigència que tant per a l'accés com per a la 
permanència en el servei actiu del personal funcionari dels cossos operatius 
siguin necessàries unes condicions psicofísiques que garanteixin les funcions 
pròpies. 

La segona activitat com a situació administrativa especial es converteix en un 
instrument destinat a conjugar els principis d'eficiència i eficàcia de les 
administracions per no perdre el capital professional humà que tot conservant 
les condicions necessàries per mantenir-se en la funció pública de les 
organitzacions pot aportar valor per a l'organització. 

Els tres cossos operatius a què fa referència aquesta llei tenen regulada la 
segona activitat en preceptes normatius diferents, el Cos de Mossos 
d'Esquadra a la Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat 
Mossos d'Esquadra; els policies locals a la Llei 16/1 991, de 10 de juliol, de les 
policies locals; i el Cos de Bombers de la Generalitat a la Llei 5/1994, de 4 de 
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de 
salvaments de Catalunya; lleis que han estat desplegades pel Decret 
246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa 
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especial de segona activitat en el Cos de Mossos d'Esquadra; I el Decret 
241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situado de segona activitat 
del personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat, i per les 
reglamentacions dels diferents municipis. 

Atesa la singularitat de la situació de segona activitat es considera oportú 
consolidar aquesta regulació en un sol text legal que, de forma específica, 
comprengui el règim jurídic aplicable a la situació de segona activitat dels 
cossos operatius esmentats. 

Escau per tant, establir un tractament conjunt per a totes les persones 
funcionàries que puguin passar a un lloc de segona activitat, tant si és per edat 
com si és per una disminució de les seves aptituds psicofísiques. 

L'actual marc normatiu, recollit a l'article 194 del Reial decret legislatiu 
8/201 5, de 30 d'octubre, pel què s'aprova el text refós de la Llei general de la 
seguretat social, permet un millor encaix dins l'organització d'aquelles 
persones funcionàries que tenen reconeguda una Incapacitat permanent total. 
Així doncs, l'actual definició d'incapacitat permanent està vinculada al 
percentatge de reducció de la capacitat de treball de la persona en relació amb 
la professió o al grup professional en què la persona estava emmarcada i no 
tant en relació amb les tasques que venia desenvolupant. 

La present llei regula la segona activitat de les persones funcionàries dels 
cossos operatius esmentats en el sentit d'incloure com a grau de discapacitat 
habilitant per desenvolupar les seves activitats la incapacitat permanent total 
en els termes que s'hi descriuen en aquesta Llei, mantenint la seva condició 
fins a la jubilació, amb l'exclusió de la incapacitat permanent absoluta i la gran 
invalidesa. 

Aquesta llei regula en diferents títols la situació administrativa especial de 
segona activitat del Cos de Mossos d'Esquadra, dels cossos de Policies Locals 
de Catalunya i del Cos de Bombers de la Generalitat, i comprèn cinc títols, dues 
disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, 
i dues disposicions finals. 

Títol primer. Disposicions comunes 

Article 1. Objecte 

Aquesta llei té per objecte regular la situació administrativa especial de segona 
activitat del Cos de Mossos d'Esquadra, dels cossos de Policies Locals de 
Catalunya i del Cos de Bombers de la Generalitat, així com la regulació del 
procediment de declaració d'aquesta situació, la seva resolució i efectes. 

Model: 202 Proposició de llei 4 



P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Grup Parlamentari de Junts pel Sí 

Article 2. Finalitats i principis 

Les finalitats d'aquesta llei són: 

a) Promoure una administració pública que garanteixi en tot moment un servei 
de qualitat del personal funcionari dels cossos amb funcions operatives abans 
esmentats. 

b) El passi a segona activitat del personal funcionari amb funcions operatives 
ha de respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats i els requeriments no 
només dels funcionaris amb capacitats psicofísiques disminuïdes, sinó també a 
les necessitats de la ciutadania, per garantir el lliure exercici de drets, llibertats 
i un servei públic de conformitat amb els principis d'eficiència, eficàcia i 
proporcionalitat amb les mesures adoptades per preservar la salut i la 
integritat física dels funcionaris i de tercers. 

Article 3. Àmbit d'aplicació 

1. La present llei és d'aplicació als següents cossos operatius funcionaríais: 

a) Funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra de les escales bàsica, intermèdia, 
executiva i superior. 

b) Funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat. 

c) Funcionaris dels Cossos de les Policies Locals de Catalunya, en els termes 
del Títol III d'aquesta llei, sens perjudici dels reglaments municipals 
corresponents. 

2. Els funcionaris que ocupin llocs de l'escala de suport de facultatiu i tècnics 
en el Cos de Mossos d'Esquadra no poden passar a prestar serveis de segona 
activitat. 

Article 4. Supòsits de declaració en situació administrativa especial de 
segona activitat 

1. El personal citat anteriorment que tingui disminuïda de manera 
previsiblement permanent les seves capacitats i aptituds psicofísiques per a 
l'exercici normal de les funcions professionals encomanades, poden 
desenvolupar altres funcions de l'àmbit de referència en situació 
administrativa especial de segona activitat, d'acord amb el que es regula en 
aquesta llei, si així ho dictamina un tribunal mèdic, llevat dels supòsits 
d'incapacitat permanent absoluta i la gran invalidesa. 

2. Pel que fa al Cos de Mossos d'Esquadra i els Cossos de les Policies Locals de 
Catalunya, quan arribin a l'edat de cinquanta-set anys també poden sol·licitar 
el passi a segona activitat. 
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Títol segon. Situació administrativa especial de segona activitat del Cos de 
Mossos d'Esquadra 

Capítol I. Disposició general < 

Article 5. Supòsits de declaració de la situació administrativa especial de 
segona activitat del Cos de Mossos d'Esquadra 

1. Les persones funcionàries del Cos de Mossos d'Esquadra de les escales 
bàsica, intermèdia, executiva i superior poden passar a la situació 
administrativa especial de segona activitat quan arribin a l'edat de cinquanta-
set anys o quan tinguin, una disminució previsiblement permanent de Iss 
aptituds psicofísiques pe^ a l'exercici normal de les funcions professionals, i 
així ho dictaminí el Tribunal Mèdic de segona activitat. Aquesta situació inclou 
la incapacitat permanent total derivada de contingències professionals 
declarada pels òrgans competents de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o 
pels que tinguin atribuïda aquesta funció. 

2. Per a la declaració en la situació administrativa especial de segona activitat 
caldrà que les persones funcionàries puguin desenvolupar alguna de les 
tasques policials establertes mitjançant una ordre de la persona titular del 
departament competent en matèria de seguretat pública, per la qual es 
determinin les funcions que es poden dur a terme, en segona activitat, en els 
llocs de treball de les diferents categories del Cos de Mossos d'Esquadra. 

Capítol II. Procediment de declaració de la situació administrativa especial 
de segona activitat 

Article 6. Sol·licitud 

1. Persones declarades en situació administrativa de segona activitat per raó de 
la disminució de les condicions físiques o psíquiques 

L'inici del procediment de declaració de la situació administrativa especial de 
segona activitat per disminució de les aptituds psicofísiques pot ser Instat per 
la pròpia persona funcionària o bé d'ofici, llevat del cas que la persona 
funcionària tingui una declaració prèvia d'incapacitat permanent total per 
contingències professionals en què necessàriament serà a petició de la persona 
interessada. 

En el supòsit que la persona funcionària declarada en situació d'incapacitat 
permanent total vulgui exercir l'opció d'ocupar un lloc de treball en segona 
activitat, ho podrà sol·licitar en el termini màxim de dotze mesos a comptar 
des de la data de la resolució de la declaració de la incapacitat permanent 
total. En aquest cas, i durant el període de temps que comprèn des de la data 

Model: 202 Proposició de llei 6 



MLAHENTñ'JIpfiacre'taril 
[ ; • ;  . . A i A l . i j W M e  n  e  r  a  I  
REGISTRE GENERAL 

P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  entrada NUM ,, fíZÍS ,, 

2 5 JÜL. 2017 ^ 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí N. r 

de declaració de la incapacitat permanent total i fins al moment en què 
l'interessat prengui possessió del lloc de treball en segona activitat, serà 
d'aplicació directa la resolució d'incapacitat i allò que preveu 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. 

Per a l'adscripció a un lloc de treball de segona activitat serà imprescindible el 
manteniment de determinades aptituds psicofísiques per a poder desenvolupar 
les funcions previstes en situació de segona activitat. 

La declaració en la situació administrativa especial de segona activitat per 
disminució de les aptituds psicofísiques requerirà un informe proposta emès 
pel Tribunal iVIèdic de segona activitat el qual, a la vista dels informes mèdics i 
de les exploracions i proves complementàries que consideri necessàries, 
determinarà quines funcions pot dur a terme la persona interessada i quines 
no, així com si pot realitzar o no una jornada, sencera de treball. 

En el cas que el Tribunal Mèdic consideri que la persona funcionària no pot 
realitzar cap de les funcions definides a l'Ordre de la persona titular del 
departament competent en matèria de seguretat pública, a la qual fa referència 
l'article 5.2 d'aquesta Llei proposarà la denegació de la declaració en situació 
administrativa especial de segona activitat. 

Aquest procediment s'haurà de resoldre en el termini màxim de quatre mesos 
des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini 
sense resolució expressa caldrà entendre desestimada la sol·licitud. 

2. Persones declarades en situació administrativa de segona activitat per raó 
d'edat 

En el cas del passi a la situació administrativa especial de segona activitat per 
raó d'edat, la sol·licitud l'haurà de formalitzar la persona interessada, de 
manera voluntària, una vegada hagi complert els 57 anys d'edat o en una data 
propera a complir-los. 

El procediment s'haurà de resoldre en el termini de quatre mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud i, en cap cas, abans de la data de 
compliment dels 57 anys d'edat. 

Article 7. Adscripció als llocs de treball de segona activitat 

1. Els llocs de treball susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa 
especial de segona activitat es determinaran a la Relació de llocs de treball del 
Cos de Mossos d'Esquadra. 

Les persones funcionàries que passin a aquesta situació administrativa i ocupin 
llocs de treball no susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa 
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especial de segona activitat, d'acord amb el que consta a la Relació de llocs de 
treball del Cos de IVlossos d'Esquadra vigent, hauran de ser adscrites amb 
caràcter preferent a algun dels llocs de treball vacants que s'identifiquin a la 
Relació de llocs de treball com a susceptibles de poder ser ocupats en segona 
activitat i tenint en compte el que estableixi l'Ordre de la persona titular del 
departament competent en matèria de seguretat pública a què fa referència 
l'article 5.2 d'aquesta Llei. 

2. En la situació de segona activitat, no es podrà participar en procediments de 
promoció interna o mobilitat en el Cos de Mossos d'Esquadra, 

Article 8. Declaració de la situació administrativa especial de segona 
activitat 

Correspon la declaració de la situació administrativa especial de segona 
activitat dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra a la persona titular del 
departament competent en matèria de seguretat pública, la qual exhaureix la 
via administrativa. 

Capítol III. Condicions de treball 

Article 9. Funcions de segona activitat 

1. Les persones funcionàries que es trobin en la situació administrativa 
especial de segona activitat, tenint en còmpte les seves aptituds, formació i 
escala de pertinença, podran exercir funcions policials en llocs de treball que 
tinguin assignades tasques que puguin ser desenvolupades per persones 
funcionàries que presentin limitacions en la capacitat per a l'ús i el maneig de 
l'armament i la resta de mitjans de defensa reglamentaris, en la capacitat per a 
la conducció professional de vehicles i/o en la capacitat motriu. 

2. A efectes de capacitació pels llocs de segona activitat, s'han de facilitar si 
escau, els cursos de formació que siguin necessaris. 

Article 10. Jornada de treball 

El Tribunal Mèdic de segona activitat, a l'hora de valorar l'expedient de 
declaració en la situació administrativa especial de segona activitat, podrà 
determinar en funció del grau de la disminució de les aptituds psicofísiques, 
que la persona funcionària hagi de desenvolupar les seves funcions en jornada 
reduïda de treball, la qual cosa comportarà la reducció proporcional de les 
retribucions percebudes. 

De la proposta del Tribunal Mèdic es donarà tràmit d'al·legacions a la persona 
interessada. 
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Article 11. Arma reglamentària, elements d'acredltacló i uniformitat 

Les persones funcionàries del Cos de IVIossos d'Esquadra que siguin declarades 
en la situació administrativa especial de segona activitat seguiran disposant de 
la targeta d'identitat professional, de la uniformitat, de la placa insígnia i de 
l'arma reglamentària, llevat que el dictamen mèdic emès pel Tribunal Mèdic de 
segona activitat constati una disminució de les capacitats físiques o psíquiques 
incompatible amb la possessió d'aquests elements. 

Capítol IV. Retribucions 

Article 12. Retribucions de les persones funcionàries del Cos de Mossos 
d'Esquadra en situació de segona activitat 

1. Les persones funcionàries que passin a la situació administrativa especial de 
segona activitat percebran les retribucions bàsiques corresponents a la seva 
categoria (sou i triennis) i les de caràcter personal que tinguin reconegudes 
(complement de destinació en funció del grau personal consolidat), a més de 
les complementàries del lloc de treball que passin a ocupar (complement 
específic). 

2. En el moment del passi a la situació de segona activitat, les retribucions 
totals no podran ser inferiors a les percebudes en el darrer lloc de treball 
ocupat en la situació de servei actiu, per la qual cosa, si el passi a segona 
activitat implica canvi de destinació a un lloc de treball que tingui assignades 
unes retribucions inferiors, la persona funcionària percebrà un complement 
personal i transitori que iguali les retribucions en segona activitat a les 
percebudes en la situació de servei actiu. Aquest complement personal i 
transitori es regula a la disposició transitòria segona del 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. 

Aquesta garantia retributiva no és d'aplicació als canvis de destinació que es 
sol·licitin de forma voluntària, una vegada que la persona funcionària ja es 
trobi en la situació de segona activitat. 

3. La situació administrativa de segona activitat és computable als efectes de 
perfeccionament de triennis i de drets passius en la categoria que ostenti la 
persona funcionària. 

4. D'acord amb l'establert a l'article 10 d'aquesta Llei, la jornada reduïda de 
treball comportarà la reducció proporcional de les retribucions percebudes per 
la persona funcionària. 
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5. Les persones funcionàries en situació de segona activitat només podran 
realitzar serveis extraordinaris retribuïts quan així ho requereixi el correcte 
desenvolupament de les tasques assignades als llocs de treball que ocupen. 

Títol tercer. Situació administrativa especial de segona activitat dels 
Cossos de Policies Locals de Catalunya 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 13: Supòsits de passi a segona activitat 

1. El passi dels Cossos che Policies Locals a la situació de segona activitat es 
produirà per les causes establertes a l'article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de Policies locals de Catalunya en els termes d'aquesta Llei. La 
disminució de les condicions psicofísiques inclou també la incapacitat 
permanent total derivada de contingències professionals declarada pels òrgans 
competents de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o pels que tinguin 
atribuïda aquesta funció. 

2. Podran passar a la situació administrativa de segona activitat per raó d'edat 
preferentment els membres de l'escala bàsica que arribjn a l'edat de 
cinquanta-set anys. 

3. El passi a la segona activitat es produirà només des de la situació 
administrativa de servei actiu i es romandrà en ella fins el moment del passi a 
la de jubilació o una altra situació que no podrà ser la de servei actiu, tret que 
el passi a la segona activitat s'hagi produït com a conseqüència de la pèrdua 
d'aptituds psicofísiques i que les causes que lavan motivar hagin desaparegut. 

4. La segona activitat es desenvoluparà en un altre lloc de treball adequat a la 
categoria que s'ostenti i deterr)iinat per l'ajuntament, preferentment a l'àrea de 
seguretat, i si això no fos possible, en altres serveis municipals. 

Article 14. Armament i uniformitat 

1. Les persones funcionàries dels Cossos de Policies Locals de Catalunya que 
siguin declarades en la situació administrativa especial de segona activitat 
seguiran disposant de la targeta d'identitat professional, de la uniformitat, de 
la placa insígnia i de l'arma reglamentària, llevat que el dictamen mèdic emès 
pel Tribunal Mèdic constati una disminució de les capacitats físiques o 
psíquiques incompatible amb la possessió d'aquests elements, i així ho acordi 
l'òrgan competent. 

2. El cap de la Policia Local o l'alcalde a proposta del cap de la Policia Local en 
funció de la tipologia i característiques de la destinació o la tipologia de servei 
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en segona activitat podrà dispensar de portar l'arma i altre equipament sempre 
i quan aquesta dispensa no menyscabi les finalitats del servei. 

3. Els policies en segona activitat que no tinguin retirada l'arma de foc, 
desenvoluparan les pràctiques i efectuaran les revisions previstes a la 
normativa. 

Article 1 5. Catàleg o relació de llocs de treball i adscripció 

1. Els llocs de treball susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa 
especial de segona activitat es determinaran al catàleg o relació de llocs de 
treball de l'ajuntament correspone.it. 

Les persones funcionàries que passin a aquesta situació administrativa i ocupin 
llocs de treball no susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa 
especial de segona activitat, d'acord amb el que consta al catàleg o la relació 
de llocs de treball de l'ajuntament vigent, hauran de ser adscrites amb caràcter 
preferent a algun dels llocs de treball vacants, susceptibles de poder ser 
ocupats en segona activitat. 

2. Els funcionaris declarats en situació de segona activitat podran ser adscrits a 
d'altres llocs del catàleg o de la relació de llocs de treball adients a les seves 
condicions físiques. 

3. Els funcionaris dels Cossos de Policies Locals que acompleixin l'edat 
establerta a l'article 13.2 podran sol·licitar voluntàriament el passi a segona 
activitat. 

Provisionalment en funció de les possibilitats organitzatives i la demanda de 
serveis el personal que havent sol·licitat el passi a la segona activitat per motiu 
d'edat no obtingui lloc vacant del catàleg o relació de llocs de treball podrà ser 
destinat a serveis amb un limitat factor de penositat o esforç físic compatibles 
amb l'edat. 

Capítol II. Procediment de declaració de la situació administrativa especial 
de segona activitat 

Article 16. Tribunal Mèdic 

1. El Tribunal Mèdic és nomenat per l'alcalde d'acord amb la composició de 
l'article 44.1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals. 

2. El Tribunal Mèdic podrà sol·licitar el suport d'un psicòleg o d'experts en 
altres disciplines. 
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Article 17. Dictamen mèdic i resolució de la declaració de la situació 
administrativa especial de segona activitat 

1. El dictamen mèdic del Tribunal emès a la vista de tota la documentació, serà 
elevat a l'Alcalde o òrgan delegat perquè adopti la pertinent resolució. 
L'esmentat dictamen s'haurà de pronunciar sobre l'existència o no de 
disminució d'aptituds físiques, psíquiques o sensorials i si escau, sobre la 
reducció de la jornada laboral. 

2. Una vegada adoptada la resolució per al passi a la situació administrativa 
especial de segona activitat, es comunicarà al departament competent en 
matèria de seguretat pública perquè tal circumstància sigui anotada en el 
registre corresponent. 

Capítol III. Efectes del passi a la situació administrativa especial de segona 
activitat 

Article 18. Retribucions 

1. Les persones funcionàries que passin a la situació administrativa especial de 
segona activitat percebran les retribucions bàsiques corresponents a la seva 
categoria (sou i triennis) i les de caràcter personal que tinguin reconegudes 
(complement de destinació en funció del grau personal consolidat), a més de 
les complementàries del lloc de treball que passin a ocupar (complement 
específic). 

2. Els funcionaris que hagin passat a la situació de segona activitat a causa 
d'una malaltia professional o accident produïts en acte de servei o com a 
conseqüència del mateix, que hagin estat així declarats conforme al 
procediment administratiu corresponent i a l'establert en aquesta Llei, 
percebran el cent per cent de les retribucions que els hi corresponien en la 
situació de servei actiu. 

3. El Tribunal Mèdic de segona activitat, a l'hora de valorar l'expedient de 
declaració en la situació administrativa especial de segona activitat, podrà 
determinar en funció del grau de la disminució de les aptituds psicofísiques, 
que la persona funcionària hagi de desenvolupar les seves funcions en jornada 
reduïda de treball, la qual cosa comportarà la reducció proporcional de les 
retribucions percebudes. 

De la proposta del Tribunal Mèdic es donarà tràmit d'al·legacions a la persona 
interessada. 
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Article 19. Serveis extraordinaris i activació en serveis operatius en 
situacions excepcionals 

1. Els funcionaris en situació de segona activitat no realitzaran serveis 
extraordinaris, llevat que conservin les condicions per a portar armes i la resta 
de l'equipament policial i sempre en llocs de segona activitat 

2. L'Alcalde podrà requerir, motivadament, a Policies Locals en situació de 
segona activitat el compliment de funcions operatives de la Policia Local, pel 
temps mínim necessari, quan concorrin raons excepcionals de seguretat. 

Article 20. Promoció interna 

En la situació de segona activitat, no es podrà participar en procediments de 
promoció interna o mobilitat en els Cossos de la Policia Local 

Títol quart. Situació administrativa especial de segona activitat del Cos de 
Bombers de la Generalitat 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 21. Supòsits de la declaració administrativa especial de segona 
activitat del Cos de Bombers de la Generalitat 

1. El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que, segons el dictamen 
mèdic a què fa referència l'article 26 d'aquesta Llei tingui disminuïda de 
manera previsiblement permanent la seva capacitat per complir el servei 
ordinari relatiu a la realització de les tasques operatives d'intervenció directa 
en sinistres corresponents a la seva escala i categoria, d'acord amb el que 
determina la legislació del Cos de Bombers de la Generalitat, pot desenvolupar 
altres tasques de l'àmbit de referència en situació de segona activitat. 

2. Resten excloses de la segona activitat aquelles situacions en què del 
dictamen mèdic es desprenguin situacions no recuperables o d'incapacitat 
permanent en els graus d'absoluta o gran invalidesa. 

Article 22. Relació de llocs de treball 

La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i 
salvaments, prèvia anàlisi de totes les tasques a desenvolupar pel Cos de 
Bombers de la Generalitat, ha de proposar els llocs de treball de segona 
activitat del Cos de Bombers i les seves característiques, per tal que siguin 
identificats en la relació de llocs de treball, d'acord amb el procediment que 
estableix l'article 5.f) del 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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Capítol II. Procediment de declarado de la situació administrativa especial 
de segona activitát 

Article 23 Inici del procediment 

El procediment de declaració de segona activitat s'inicia d'ofici mitjançant 
resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de 
prevenció, extinció d'incendis i salvaments, atès l'informe motivat de la unitat 
de vigilància de la salut del departament competent en matèria de prevenció, 
extinció d'incendis i salvaments, o bé a sol·licitud de la persona interessada, la 
qual ha d'aportar, juntament amb la seva sol·licitud, certificat mèdic que faci 
constar la presumpta incapacitat per acomplir les funcions a què fa referència 
l'article 21.1, corresponents a la seva escala i categoria, i la resta dels 
documents que es considerin adients. 

Article 24 IVíesures temporals 

Durant la tramitació de l'expedient de declaració de la situació de segona 
activitat, la persona funcionària pot ser rellevada de l'actuació directa èn 
sinistres i temporalment se li poden assignar funcions adequades a la seva 
capacitat, preferentment en el mateix parc, previ informe de la unitat de 
vigilància de la salut del departament competent en matèria de prevenció, 
extinció d'incendis i salvaments. Aquesta assignació temporal pot comportar, a 
part del canvi de funcions, un canvi d'horari. 

Article 25 Tribunal mèdic. Composició i constitució 

1. El tribunal mèdic haurà de constituir-se en el termini màxim d'un mes des 
de la resolució de la persona titular de la direcció general competent en 
matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments que declari iniciat el 
procediment o des de la sol·licitud d'inici de la persona interessada. 

2. El tribunal estarà format per un equip mèdic de tres persones: una 
designada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de 
prevenció, extinció d'incendis i salvaments; una altra designada per la persona 
interessada, i una altra d'escollida pel sistema de sorteig entre el personal 
facultatiu de l'òrgan o organisme de la Generalitat competent en matèria 
d'avaluacions mèdiques amb coneixements idonis en relació amb el tipus 
d'afecció o malaltia que pateix la persona interessada. En el cas que la persona 
interessada, un cop requerida per la unitat de vigilància de la salut del 
departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i 
salvaments, no designés cap metge o metgessa en el termini de deu dies, la 
tercera persona integrant del tribunal serà escollida també pel sistema de 
sorteig entre el personal facultatiu de l'òrgan o organisme de la Generalitat 
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competent en matèria d'avaluacions mèdiques amb coneixements idonis en 
relació amb el tipus d'afecciÓ o malaltia que pateix la persona interessada. 

Article 26. Reconeixement i dictamen 

1. Una vegada constituït el tribunal i rebut l'expedient per a la declaració de 
segona activitat, aquest ha de procedir a citar la persona interessada per al seu 
reconeixement en el termini que es fixi reglamentàriament. 

2. En el cas que la persona interessada acrediti fefaent ment que es troba 
incapacitada per presentar-se davant el tribunal, aquest ha d'adoptar les 
mesures necessàries perquè, en el termini que es fixi reglamentàriament, la 
persona interessada sigui examinada en el seu domicili o en el centre sanitari 
on estigui internada. 

3. En el cas que l'expedient s'hagi iniciat a instància de la persona interessada, 
si aquesta no compareix voluntàriament a la citació, se li reiterarà, i si de nou 
no es presenta, llevat de causa justificada, s'ha de seguir la tramitació relativa 
a la caducitat, i si s'escau a l'arxivament de l'expedient, a què fa referència la 
normativa de procediment administratiu. En el cas que l'expedient s'hagi 
iniciat d'ofici a partir de l'informe motivat de la unitat de vigilància de la salut 
del departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i 
salvaments, el tribunal, amb fonament a la documentació que hi hagi en 
l'expedient i la que hagi pogut obtenir, ha d'emetre el dictamen que escaigui, 
sens perjudici de la responsabilitat que pugui èxigir-se a la persona funcionària 
d'acord amb el règim disciplinari vigent. 

4. El tribunal, si ho considera necessari, ha de realitzar o sol·licitar els 
peritatges mèdics, les proves físiques i la informació complementària que 
cregui adient per tal de fonamentar el seu dictamen amb les màximes 
garanties per a la persona interessada. 

5. Un cop efectuat el reconeixement a la persona interessada o examinada la 
documentació que hi ha en l'expedient, i realitzats o rebuts els peritatges 
mèdics, el tribunal, en el termini de quinze dies, ha d'emetre el seu dictamen 
per majoria de les persones que integren el tribunal, en el qual es farà constar 
si es pateix o no una incapacitat, si aquesta impedeix o no realitzar les 
funcions de la seva escala i categoria, a les quals es refereix l'article 21.1, si es 
preveu temporal o definitiva i si aquesta pot comportar o no la declaració 
d'incapacitat permanent, sigui parcial, total, absoluta o gran invalidesa. 

6. El dictamen del tribunal ha d'incloure, quan no sigui adoptat per unanimitat, 
la valoració motivada del facultatiu discrepant. 
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7. El dictamen del tribunal mèdic s'ha de trametre a l'òrgan competent per 
declarar la segona activitat, el qual, prèviament a dictar la resolució a què fa 
referència l'article 27, pot determinar, mitjançant acord motivat, la realització 
d'cictuaclons complementàries indispensables per a resoldre el procediment, 
d'acord amb el que determina la legislació vigent en matèria de procediment 
administratiu. 

Article 27. Finaiització del procediment 

1, La declaració de la situació de segona activitat del personal membre del Cos 
de Bombers de ía Generalitat correspon a la persona titular de la secretaria 
general del departament competent en matèria de prevenció, extinció 
d'ihcendis i salvaments, la qual, de conformitat amb el dictamen del tribunal 
mèdic, en el termini fixat reglamentàriament, ha de resoldre en algun dels 
sentits següents: 

a) Declarar no procedent el passi a la situació de segona activitat en el cas que 
el dictamen del tribunal mèdic no apreciï incapacitat permanent o en el cas 
que, apreciada aquesta, no impedeixi, a criteri del tribunal mèdic, l'exercici 
normal de les funcions a què fa referència l'article 21.1, respecte a la seva 
escala i categoria. 

b) Donar trasllat de l'expedient al departament competent en matèria de salut i 
seguretat social en el cas que el tribunal mèdic apreciï que la incapacitat pot 
ser constitutiva d'una incapacitat permanent en els seus graus d'absoluta o 
gran invalidesa, per tal que segueixi la tramitació fixada per la legislació 
laboral vigent. 

L'obtenció per part de la persona interessada de la declaració d'incapacitat en 
els graus d'absoluta o gran invalidesa amb dret a prestació contributiva del 
sistema de la seguretat social comporl;a l'obertura d'ofici d'expedient de 
jubilació per incapacitat de la persona funcionària. 

c) Declarar el passi a la situació de segona activitat de la persona funcionària 
en el cas que el tribunal mèdic apreciï l'existència d'una incapacitat que 
impedeixi, de manera previsiblement permanent, el desenvolupament de les 
tasques a què fa referència l'article 21.1 respecte a la seva escala i categoria, 
sempre que aquesta no sigui constitutiva d'una invalidesa permanent en els 
seus graus d'absoluta o gran invalidesa. 

No obstant això, en el cas que el dictamen assenyali que la incapacitat pot ser 
constitutiva d'una incapacitat permanent total, la resolució podrà determinar, 
prèvia consulta a la persona funcionària, i un cop se l'hagi informat dels 
efectes del reconeixement d'una prestació periòdica del sistema de la 
seguretat social per aquesta incapacitat, ajornar la declaració i donar trasllat 
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de l'expedient al tíepart5.ment competent en matèria de salut i seguretat social 
amb la finalitat que segueixi la seva tramitació i pugui resoldre's per part de 
l'òrgan competent sobre el grau d'incapacitat. 

Finalitzada aquesta tramitació i rebuda la documentació oficial del 
departament competent en matèria de salut i seguretat social on consti el 
resultat dels exàmens efectuats, s'ha de reprendre el procediment i declarar el 
passi a la segona activitat, llevat que s'obtingui per part de la persona 
interessada la declaració d'incapacitat permanent total amb dret a prestació 
contributiva periòdica del sistema de la seguretat social, la qual cosa comporta 
d'ofici la declaració de segona activitat per a persones perceptores de 
prestacions d'incapacitat permanent total amb els efectes que assenyala el 
capítol lli d'aquest Títol. 

2. La resolució que declari la segona activitat ha de ser degudament motivada i 
contenir, com a mínim, les funcions que la persona funcionària no pot 
realitzar; els àmbits i subàmbits de funcions que pot realitzar d'acord amb els 
professiogrames establerts per als llocs de treball de segona activitat; els 
terminis per efectuar les revisions de la situació, si escau, i l'expressió dels 
recursos corresponents. 

Article 28. Procediment sumari 

En el cas que una persona membre del Cos de Bombers de la Generalitat que 
es trobi en servei operatiu obtingui la declaració d'incapacitat permanent total 
de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), ha d'informar d'aquesta 
circumstància a la unitat de vigilància de la salut del departament competent 
en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments a l'efecte que s'iniciï, 
si escau, el procediment de declaració de segona activitat. La declaració de la 
segona activitat no exigirà en aquest cas el dictamen del tribunal mèdic, el 
qual quedarà substituït a tots els efectes per la documentació oficial de 
l'Institut Nacional de la Seguretat Social on consti la qualificació del grau 
d'incapacitat. 

Capítol III. Efectes de la declaració de la situació administrativa especial de 
segona activitat 

Article 29. Funcions 

1. Les persones membres del Cos de Bombers que es trobin en situació de 
segona activitat han de desenvolupar les funcions més adequades a llur 
situació i capacitats. 
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2. Aquestes funcions s'han d'adreçar preferentment a tasques de suport, auxili 
i assessorament del Cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb la 
respectiva categoria i amb el que es determini a la relació de llocs de treball. El 
personal en segona activitat no pot realitzar, en cap cas, funcions d'intervenció 
directa en els sinistres en què actuen els membres del Cos de Bombers de la 
Generalitat. 

Article 30. Jornada i horari 

1. Les persones membres del Cos de Bombers que es trobin en situació de 
segona activitat han de realitzar la Jornada i horari fixat a la relació de llocs de 
treball per als llocs de treball de segona activitat que passin a ocupar amb 
adscripció provisional o definitiva. 

2. El Tribunal Mèdic de segona activitat, a l'hora de valorar l'expedient de 
declaració en la situació administrativa especial de segona activitat, podrà 
determinar en funció del grau de la disminució de les aptituds psicofísiques, 
que la persona funcionària hagi de desenvolupar les seves funcions en Jornada 
reduïda de treball, la qual cosa comportarà la reducció proporcional de les 
retribucions percebudes. 

3. Aquest horari de treball s'ha de desenvolupar en Jornada i horari ordinaris o 
especials, d'acord amb él que estableix la regulació vigent en matèria de 
Jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració 
de la Generalitat. 

Article 31. Provisió i localització 

1. La declaració de segona activitat suposa l'adscripció provisional de la 
persona funcionària a un lloc de treball classificat en la relació de llocs de 
treball com a susceptible de ser ocupat per persones funcionàries en 
l'esmentada situació i comporta la pèrdua de la reserva del lloc de treball de 
què sigui titular amb anterioritat a la declaració. 

2. La provisió dels esmentats llocs s'ha d'efectuar d'acord amb la relació de 
llocs de treball i pels sistemes previstos a la regulació vigent en matèria de 
provisió de llocs de treball del personal funcionari al servei de l'Administració 
de la Generalitat. 

3. El personal funcionari que passi a ocupar llocs de treball de segona activitat 
no pot participar en els concursos de provisió de llocs de treball del servei 
operatiu corresponents a la seva escala i categoria si no reuneix els requisits 
necessaris que determina el Títol V per al retorn al servei operatiu. 

4. Els llocs de treball de segona activitat han d'estar ubicats, sempre que això 
sigui possible, en la mateixa localitat on es prestava serveis amb anterioritat a 
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la declaració. En qualsevol cas i sempre que les necessitats del servei ho 
permetin, es prioritzarà la proximitat del domicili particular respecte al centre 
de treball. 

Article 32. Retribucions 

1. El personal membre del Cos de Bombers que passi a la situació de segona 
activitat percebrà les retribucions pròpies del Cos de Bombers de la 
Generalitat. 

2. El personal en segona activitat només podrà realitzar hores extraordinàries 
en casos de caràcter excepcional degudament justificats, sempre i quan no 
suposi un perjudici per la salut de la persona funcionària en segona activitat, 
de la salut del departament competent en amb la prèvia autorització del/a 
seu/va superior jeràrquic. Les hores extres que en aquestes condicions hagin 
de realitzar-se tindran amb caràcter general la consideració de compensables 
amb hores lliures de servei d'acord amb les equivalències establertes per al 
personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Títol cinquè. Revisió de la situació de segona activitat i retorn al servei 
operatiu 

Article 33. Revisió de la situació de segona activitat 

1. El personal funcionari en situació de segona activitat que no percebi 
prestacions econòmiques periòdiques per incapacitat permanent total del 
sistema de la seguretat social, i en funció de la naturalesa de la seva 
incapacitat, pot ser sotmès a revisions mèdiques periòdiques d'ofici, a 
sol·licitud de la persona interessada o en els termes establerts en la resolució 
de declaració de segona activitat, per tal d'avaluar el manteniment o no en 
aquesta situació. 

2. Quan de les revisions mèdiques es desprengui que les circumstàncies que 
van motivar el passi a l'esmentada situació poden haver variat per agreujament 
0 millora del grau de discapacitat, s'ha d'iniciar, d'ofici o a instància de la 
persona interessada, expedient de revisió de la situació de segona activitat. 

3. La revisió per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del grau 
d'incapacitat de què sigui titular una persona funcionària que es trobi en 
segona activitat per a persones perceptores de prestacions d'incapacitat 
permanent total comporta l'obertura d'expedient de revisió de la segona 
activitat. A aquest efecte, la persona funcionària ha de comunicar aquesta 
revisió a l'administració de la qual depèn. 
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Article 34. Efectes de la declaració de retorn al servei operatiu 

1. La declaració de retorn al servei operatiu comporta, que la persona 
funcionària resti temporalment en el lloc de treball de segona activitat fins que 
pugui ser adscrita provisionalment a un lloc de treball operatiu. 

2. El retorn al servei operatiu d'aquelles persones que hagin estat en situació 
de segona activitat durant un període de temps ininterromput superior a dotze 
mesos s'ha d'ajustar al Pla de reingrés establert. 

3. Sempre que això sigui possible i ho sol·liciti la persona interessada, 
l'adscripció provisional s'ha de fer en un lloc de treball de la mateixa localitat o 
d'una localitat propera a aquella on prestava serveis abans de la declaració de 
segona activitat. 

4. El personal funcionari retornat al servei operatiu ha de participar 
obligatòriament en tots els concursos de provisió de llocs de treball que es 
convoquin, sempre que compleixi els requisits necessaris, fins que obtingui un 
lloc de treball amb caràcter definitiu. 

Disposició addicional primera. Règim especial municipi de Barcelona 

El que disposa aquesta Llei s'estableix sens perjudici de l'aplicació de, la 
legislació que regula el règim especial del municipi de Barcelona. 

Disposició addicional segona. Deure de reserva 

Totes les persones que durant la tramitació d'un expedient de segona activitat 
tinguin coneixement o accés a dades personals de caràcter mèdic especialment 
sensibles i protegides pel dret a la intimitat hauran de guardar la deguda 
reserva professional a aquest respecte i complir rigorosament la normativa 
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. 

Disposició transitòria 

IVIentre no s'aprovi l'ordre a què fa referència l'article 5.2 d'aquesta Llei serà 
d'aplicació l'Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre, per, la qual es 
determinen les funcions de l'activitat policial que es poden dur a terme en els 
llocs de treball de les diferents categories del Cos de IVIossos d'Esquadra 
susceptibles de ser proveïts en la situació administrativa especial de segona 
activitat. 
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N.T. Disposició derogatoria 

1. Es deroguen els preceptes següents: 

- El 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, en 
el que s'oposi a aquesta Llei. 

- El Capítol cinquè del Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la 
situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos 
d'Esquadra, així com tots aquells aspectes d'aquest Decret i totes aquelles 
disposicions que s'oposin al que disposa aquesta Llei. 

2. Queden derogades totes'^les disposicions legals o reglamentàries en allò que 
s'oposin a aquesta Llei o la contradiguin. 

./11 

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari 

Es faculta al Govern per dictar les disposicions necessàries per a l'aplicàciò i el 
desplegament d'aquesta Llei. 

Els Ajuntaments podran aprovar les serves pròpies ordenances de segona 
activitat dels policies locals d'acord amb el que estableix aquesta Llei i el seu 
reglament de desenvolupament. 

Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor el dia després de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya excepte per aquelles disposicions que poguessin 
comportar un augment dels crèdits o una disminució d'ingressos, les quals 
entraran en vigor el primer dia de l'exercici pressupostari immediatament 
següent. 

Palau del Parlament, 25 de juliol de 201 7. 

Mar^'ftovira i Vergés 
Portaveu del GPJS 

Lluís Guinó i Subingfs 
Dit 
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