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Introducció 

Les Policies Locals tenen regulada la situació de segona activitat d’acord amb el que disposa la 

Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya. Si es passa a segona activitat és per fer “altres 

funcions” complementàries i el motiu és per edat o perquè hi ha una disminució de la capacitat 

(discapacitat) per fer les funcions ordinàries del cos (art. 43). 

Mentre que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals no estableix cap limitació o 

excepció del personal que pot sol·licitar el passi a segona activitat, molts ajuntaments 

deneguen el passi o bé per inexistència de reglament o bé per l’inici d’un expedient de 

jubilació per incapacitat permanent. 

Molts Ajuntaments, quan l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeix una 

incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa als membres de les Policies 

Locals, actuen aplicant automàticament l’article 67. 1 C) dei Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 

30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat púbic 

(TREBEP), i jubila a la persona funcionària sense valorar les seves capacitats per a realitzar 

altres funcions en segona activitat.  

El CERMI, organisme oficial de seguiment a Espanya de la Convenció de les Nacions Unides 

sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD), en vigor des del 2006, va constatar en 

un informe enviat a l’ONU al 2014 que es vulnera sistemàticament la Convenció amb la policia 

local catalana a la qual li sobrevé una discapacitat, que implica el reconeixement d’una 

incapacitat laboral, ja que se’ls nega l’accés a la denominada segona activitat.  

Descriu a l’ONU la situació amb una frase contundent i demolidora dient que són 

“vulneracions a la igualtat i no discriminació en el dret al treball de les persones amb 

discapacitat”. 

Aquesta guia s’ha elaborat per l'Associació per la Integració Laboral-Policia Local amb 

Discapacitats (AILPOLD), que defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació 

dels policies locals que tinguin una discapacitat sobrevinguda, perquè puguin realitzar altres 

funcions en segones activitats dintre del cos.  

S’ha realitzat per donar resposta a molts arguments que s’utilitzen per justificar la 

discriminació d’aquestes persones amb discapacitat. Es tracta d’una guia en constant evolució, 

oberta a constants aportacions, actualitzacions i millores, i feta amb la vocació de donar a tots 



Associacions per la Integració Laboral de Policies Locals, Mossos d’Esquadra i Bombers de la Generalitat amb Discapacitats 

4 

 

aquest policies amb una discapacitat sobrevinguda les màximes eines perquè exigeixin el seu 

dret al treball. 

 

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les 

persones amb discapacitat (CDPD) 

1.- Es pot constatar que la legislació espanyola ha recollit i adaptat les obligacions 

contingudes en la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 

discapacitat (CDPD)? 

Espanya va estar en el primer bloc d'Estats signataris el 30 de març de 2007, i va actuar amb 

celeritat en la seva ratificació i entrada en vigor en el nostre ordenament jurídic el 3 de maig 

de 2008. Des de llavors, l'adaptació del nostre ordenament jurídic i pràctica administrativa ha 

resultat, i constitueix encara, un gran desafiament, ja que, a pesar que s'havia avançat de 

forma considerable en aquesta matèria des dels anys 80, Espanya ha tingut i té encara que 

realitzar canvis per adaptar el seu cos legislatiu a aquest nou paradigma.  

El nou enfocament que aborda la CDPD exigia canvis de l'ordenament jurídic intern que 

obligaven a revisar i a reformar un extens i variat bloc de normes, de rang legal i reglamentari, 

que es trobaven disperses per la legislació espanyola. Raons d'eficàcia i seguretat jurídica 

aconsellaven dur a terme un procés d'anàlisi i adaptació transversal de l'ordenament intern. En 

aquest sentit, ha estat un dels primers Estats a dictar una llei específica d'adaptació de 

l'ordenament jurídic a la CDPD mitjançant la Llei 26/2011 d'1 d'agost, i el Reial decret 

1276/2011, de 16 de setembre, de la mateixa rúbrica. Les normes modificades per la Llei 

26/2011 amb l'objectiu d'adequar el seu contingut a la CDPD van ser vàries, dins de les quals 

està la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

Així mateix, destaca l'esforç realitzat en la promulgació d'un text refós de diverses lleis en 

matèria de discapacitat mitjançant el Reial decret Legislatiu 1/2013. 

Ara bé, de cap manera es pot acceptar que amb això la legislació espanyola i ha recollit i 

adaptat les obligacions contingudes en la CDPD, com si fos una tasca acabada i que el que no 

s’ha canviat és perquè ja està adaptat. 

En total des de l'aprovació de la CDPD, a Espanya s'han adoptat un total de 42 Lleis, 75 Reials 

decrets i 14 Ordres Ministerials. Això és sense tenir en compte les adaptacions normatives que 

s'han adoptat a nivell autonòmic en les 17 Comunitats Autònomes que hi ha a Espanya. 
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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. 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”. 

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. 

Encara que s'ha avançat de forma important en la implantació creixent de la CDPD, encara cal 

adoptar innovacions i modificacions legislatives i reglamentàries de gran importància. A més, i 

amb excessiva freqüència, es detecten pràctiques administratives i d'altres operadors jurídics 

contràries fins i tot a les normes vigents ja adaptades a la CDPD, o que eludeixen interpretar 

conforme a la mateixa aquelles disposicions de l'ordenament que encara no han estat 

reformades i que afecten als drets de les persones amb discapacitat1. 

La CDPD suposa l'eradicació del model mèdic de la discapacitat que justificava l'exclusió de la 

persona en raó de la seva discapacitat, i enfront d'aquest model propugna el model de drets 

humans. No obstant això, aquest canvi de paradigma, donades les inèrcies i que la majoria de 

la normativa i pràctica estan assentades en el model anterior de la discapacitat, requereixen, 

com bé estableix la CDPD d'un procés de capacitació que ajudi al personal al servei de 

l'Administració de Justícia a entendre el canvi de paradigma, i així es pugui assegurar l'accés 

efectiu a la Justícia des d'un punt de vista material: el respecte als drets des de la CDPD i la 

seva aplicació en cas de conflicte normatiu.  

Aquesta inaplicació, malgrat que la Constitució Espanyola estableix en el seu art. 10.2 la 

necessària interpretació de les normes de conformitat amb els Tractats Internacionals2, ha 

d'entendre's com el resultat de la falta de capacitació del personal al servei de l'Administració 

de Justícia. La CDPD és normativa directament aplicable a Espanya, per la qual cosa, no només 

hauria d'aplicar-se, sinó també, encara no sent invocada, hauria d'interpretar-se la normativa 

interna de conformitat amb la mateixa, i per a això, donat el canvi de paradigma que la CDPD 

                                                           
1
 Rafael de Lorenzo García (2016).  Panorámica del impacto de la convención en los derechos de las 

personas con discapacidad en España. Anales de derecho y discapacidad, nº 1, 143-167 
 
2
 Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España) 
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suposa és necessari una capacitació en els seus mandats, que entengui entre altres aspectes 

que una incapacitat per a l'acompliment d'un lloc, ni qüestiona ni anul·la la capacitat de la 

persona, i que, precisament, han d'identificar-se les barreres (ja siguin legals o de qualsevol 

altre tipus) per aconseguir la plena inclusió, perquè precisament, aquesta interpretació 

perpetua el model mèdic que iguala discapacitat (almenys la derivada d'una incapacitat 

permanent laboral) amb incapacitat. 

1.1-. La CDPD dedica un ampli article, el 27, al "treball i ocupació", amb tres principals 

elements: 1) El dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb 

les altres. 2) 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. 3) El dret al treball, fins i tot per a les persones que adquireixin una 

discapacitat durant l'ocupació. Aquest últim apartat té un significat important, doncs empara 

el dret dels treballadors a conservar la seva ocupació quan adquireix una discapacitat 

sobrevinguda. 

“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; 
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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; 

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 ajustaments 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.” 

El concepte d’ajustaments raonables ve contingut en l’article 2 de la CDPD: 

“Per "ajustaments raonables" s'entendran les modificacions i 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” 

Quant a l’aplicació d’aquesta CDPD hi ha dos mandats constitucionals essencials:  
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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). 

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). 

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 
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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 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 CDPD. 

És necessari referenciar la CDPD 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. 

El Conveni 159 Conveni sobre la readaptació professional i l'ocupació de persones invàlides, 

ratificat per Espanya el 2 d'agost de 1990, 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 
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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. 

 

Què és una persona amb discapacitat? 

2.- Considerem essencial definir en tota la seva extensió què és una persona amb discapacitat, 

perquè totes tenen els mateixos drets, han de ser tractades igual, i aquests drets no es 

modulen o es minven si la discapacitat es reconeix per una declaració d’incapacitat permanent. 

Aquest és el far que ens ha de guiar. 

És primordial saber com es defineix la discapacitat y la definició base és la que s’estableix a 

l’article 1 de la CDPD: 

“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.” 

La CDPD reconeix al Preàmbul: 

“e) Reconeixent que la discapacitat és un concepte que evoluciona i que resulta de la 

interacció entre les persones amb deficiències i les barreres degudes a l'actitud i a 

l'entorn que impedeixen llur participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de 

condicions amb les altres” 

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 CDPD: 

“Són persones amb discapacitat aquelles que presenten deficiències físiques, mentals, 

intel·lectuals o sensorials, previsiblement permanents que, en interactuar amb diverses 
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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.” 

La Sentència T.J.U.E. d’11 de abril de 2013 (Sala segona) estableix la interpretació del 

concepte de discapacitat de la Directiva 2000/78:  

“El concepto de «discapacidad» a que se refiere la Directiva 2000/78 del Consejo, de 27 

de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que 

comprende una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente 

como curable o incurable, cuando la misma acarrea una limitación, derivada de 

dolencias físicas, mentales o psíquicas que puede impedir la participación plena y 

efectiva de la persona en la vida profesional en igualdad de condiciones con los 

demás trabajadores, y esta limitación es de larga duración. La naturaleza de las 

medidas que el empleador ha de adoptar no es determinante para considerar que al 

estado de salud de una persona le es aplicable este concepto.” 

“43 La circunstancia de que la persona de que se trate sólo pueda desempeñar su 

trabajo de manera limitada no impide que a su estado de salud se le aplique el 

concepto de «discapacidad». […] una discapacidad no implica necesariamente la 

exclusión total del trabajo o de la vida profesional.” 

A la definició d’incapacitat permanent parcial a la disposició 26a TRLGSS veiem: 

“Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, 

sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 

por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización 

de las tareas fundamentales de la misma”. 

Tal com s’extreu de les definicions establertes a la CDPD, el Reial Decret Legislatiu 1/2013  o 

de les sentències del TJUE, aquesta disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a 

la professió comporta que amb aquesta incapacitat permanent també es té la consideració de 
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persona amb discapacitat, ja que 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. 

És important destacar que una disminució no inferior al 33% respecte al rendiment laboral no 

comporta un grau de discapacitat d'un 33%. Són coses diferents i independents. De fet amb 

una parcial es pot tenir reconegut un grau de discapacitat inferior al 33% o un grau igual o 

superior. 

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.” 

Segons el Reial Decret Legislatiu 1/2013 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, grau que es considera que es té amb una incapacitat permanent en el grau de total, 

absoluta o gran invalidesa. 

Amb tot plegat, es conclou que tenim una clara i amplia definició del que és una persona amb 

discapacitat. Aquesta definició no es limita al 33% o les incapacitats permanents. 

Del conjunt de definicions s’extreu que tota persona que hagi passat a segona activitat per 

motiu de disminució de la capacitat per a complir el servei ordinari, com estableix la Llei 

16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, a l’article 43, és una persona amb discapacitat. 

També són persones amb discapacitat les persones amb un grau de discapacitat igual o 

superior al 33 per cent.  

En conclusió, tenim termes comparatius respecte a persones amb discapacitat que poden ser 

tractades de manera diferent que d’altres en la qüestió que ens ocupa. 
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És a dir, es poden donar situacions comparables en relació a que hi hagi discriminació directa 

respecte a que una persona amb discapacitat sigui tractada de manera menys favorable que 

altra en situació anàloga per motiu de la seva discapacitat.  

Persones amb discapacitat tractades de manera menys 

favorable que altres en situació anàloga per motiu de la seva 

discapacitat 

3.1.- Un argument molt utilitzat és que l’element objectiu diferenciador entre la incapacitat 

permanent parcial i la resta d’incapacitats permanents és la capacitat o no per a l’exercici de 

les tasques fonamentals de la professió, per defensar que només es pugui passar a segona 

activitat amb aquesta incapacitat permanent parcial. 

Hi ha qui diu que és per aquest element, poder fer les tasques fonamentals de la professió, pel 

qual no s’incorre en discriminació amb la parcial respecte de les altres incapacitats permanents 

en poder seguir prestant servei. També es diu erròniament que la incapacitat en grau de 

parcial no comporta la condició de persona amb discapacitat. 

Aquí hi ha diverses qüestions a dir: 

1. A la definició d’incapacitat permanent parcial a la disposició 26a TRLGSS3 veiem que, 

tal com s’extreu de les definicions establertes a la CDPD, el Reial Decret Legislatiu 

1/2013 o de les sentències del TJUE, aquesta disminució no inferior al 33% en el 

rendiment normal per a la professió comporta que amb aquesta incapacitat 

permanent també es té la consideració de persona amb discapacitat, ja que 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. Per tant sí que hi ha 

situació comparable en relació a que hi hagi discriminació directa per raó de 

discapacitat. 

2. Com ja s’ha dit, tota persona que hagi passat a segona activitat per motiu de 

disminució de la capacitat (discapacitat), com pot ser per una incapacitat permanent 

parcial o per un grau igual o superior al 33%, per a complir el servei ordinari és una 

persona amb discapacitat i, per tant, totes representen situacions comparables.  

                                                           
3
 “Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el 

grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento 
normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma”. 
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a. Si es pot fer el treball essencial de policia no té cap sentit passar a 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. 

3. Totes les persones amb discapacitat, amb incapacitat permanent o sense, estan 

emparades pels mateixos drets. Treure directament (sense valorar capacitats pel 

tribunal mèdic) certes persones de poder passar a segona activitat per motiu 

d’incapacitat permanent és fer-ho per motiu de discapacitat i, per tant, és 

discriminatori. 

4. En segona activitat NO es realitzen tasques fonamentals de la professió, es realitzen 

“altres funcions”. Precisament per això, que no es tingui capacitat per a “l’exercici de 

les tasques fonamentals de la professió” no vol dir que no es tingui capacitat per a 

poder seguir prestant servei realitzant altres tasques o funcions en segona activitat. 

3.2.- Respecte a que hi hagi discriminació respecte a les persones amb discapacitat que tinguin 

un grau igual o més del 33% i prestin servei, hi ha qui defensa que el dret al treball de les 

persones amb discapacitat no és un dret absolut, sinó que per a l’exercici d’aquest dret cal 

acreditar que la discapacitat és compatible amb l’exercici de les tasques de l’activitat 

professional. 

Aquesta idea es recolza amb el considerant 17è del preàmbul de la Directiva 2000/78/CE: 

“La presente Directiva no obliga a contratar, ascender, mantener en un puesto de 

trabajo o facilitar formación a una persona que no sea competente o no esté 

capacitada o disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que 

se trate o para seguir una formación dada, sin perjuicio de la obligación de realizar los 

ajustes razonables para las personas con discapacidad.” 

Però, repetim una altra vegada: en segona activitat NO es realitzen tasques fonamentals de la 

professió, es realitzen “altres funcions”. Per tant, no es tracta de mantenir treballant una 

persona que no pot fer les tasques fonamentals d’un lloc de treball a la policia local en una 

primera activitat, sinó de valorar si una persona amb disminució de la capacitat per les tasques 

fonamentals pot passar a fer altres funcions en segona activitat, cosa que està prevista a la llei 

per als policies locals. 

Aquesta darrera qüestió també és aplicable quan es diu que la Directiva 2000/78/CE 

contempla l’existència de situacions en què es podria no aplicar la pròpia directiva 
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discriminació per discapacitat com en el cas dels serveis de policia, referint-se al considerant 

18è del preàmbul de la Directiva:  

“Concretamente, la presente Directiva no puede tener el efecto de obligar a las fuerzas 

armadas, como tampoco a los servicios de policía, penitenciarios, o de socorro, a 

contratar o mantener en su puesto de trabajo a personas que no tengan las 

capacidades necesarias para desempeñar cuantas funciones puedan tener que ejercer 

en relación con el objetivo legítimo de mantener el carácter operativo de dichos 

servicios.” 

Però és que, precisament, el fet que no es tinguin les capacitats necessàries respecte a 

mantenir el caràcter operatiu del servei, o el que és el mateix, que no es puguin desenvolupar 

les tasques fonamentals o funcions principals per motiu de disminució de la capacitat, és el 

motiu de passi a segona activitat. Les funcions en segona activitat NO són de caràcter 

operatiu. 

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.  

I quines són les funcions ordinàries? La llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, les 

estableix al seu article 114 i la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

                                                           
4
 Article 11. Corresponen a les policies locals, en llur àmbit d'actuació, les funcions següents:  

a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les 
dependències d'aquestes corporacions. b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord 
amb el que estableixen les normes de circulació. c) Instruir atestats per accidents de circulació 
esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces 
o els cossos de seguretat competents. d) Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment 
dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes 
municipals, d'acord amb la normativa vigent. e) Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb 
la normativa vigent. f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió 
d'actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els 
cossos de seguretat competents. g) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb 
la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans 
concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho. h) Cooperar en la resolució dels conflictes 
privats, quan siguin requerides a fer-ho. i) Vigilar els espais públics. j) Prestar auxili en accidents, 
catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels 
plans de protecció civil. k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i 
de protecció de l'entorn. l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el 
municipi. m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els 
sigui encomanada. 
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Seguridad al seu article 535. Es realitzen aquestes funcions en segona activitat? No. En segona 

activitat es realitzen “altres funcions”, tal com estableix l’article 43.2. 

Si ens fixem per a veure quines funcions s’atribueixen als llocs de segona activitat 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, altres funcions diferents de les ordinàries i serveis complementaris, sempre 

adequant-se a la situació i categoria.  

En conclusió, les situacions d’incapacitat permanent parcial i les de grau igual o superior al 33% 

prestant servei, SÍ que són comparables en relació a que hi hagi discriminació directa respecte 

a que hi ha persones amb discapacitat tractades de manera menys favorable que altres en 

situació anàloga per motiu de la seva discapacitat. 

3.3.- Analitzem l’article 4 de la Directiva 2000/78/CE: 

“Requisitos profesionales 

1. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2, los Estados miembros 

podrán disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada 

con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 no tendrá carácter 

discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de 

que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un 

                                                           
5
 Artículo cincuenta y tres. 

1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: 
a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e 
instalaciones. 
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas 
de circulación. 
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales 
dentro del ámbito de su competencia. 
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley. 
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la 
forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. 
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos 
delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. 
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la 
Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del 
orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 
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requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo 

y el requisito, proporcionado.” 

Al respecte de disposar d’una diferència de tracte només va haver un estat membre, Irlanda 

del Nord6, que va optar per incloure una disposició7 en la Directiva 2000/78/CE que, 

precisament, fa referència als serveis de policia d’aquest país. Espanya no va optar per 

incloure cap disposició per fer diferència de tracte en la Directiva. 

S’ha de puntualitzar que l’aplicació d’aquest article 4 de la Directiva 2000/78/CE queda molt 

restringida pel considerant 23 de la Directiva: 

“En muy contadas circunstancias, una diferencia de trato puede estar justificada 

cuando una característica vinculada a la religión o convicciones, a una discapacidad, a 

la edad o a la orientación sexual constituya un requisito profesional esencial y 

determinante, cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado. Dichas 

circunstancias deberán figurar en la información que facilitarán los Estados miembros 

a la Comisión.” 

Tenint en compte això, podem parlar respecte de que tenir una discapacitat sigui una causa 

d’exclusió per a poder accedir al cos policial. Aquesta diferència de tracte basada en la 

discapacitat pot tenir la justificació quant a la naturalesa de l’activitat professional de policia, 

doncs “no tenir una discapacitat” seria un requisit professional essencial i determinant quant a 

tenir les capacitats necessàries respecte a mantenir el caràcter operatiu del servei (considerant 

18 Directiva 2000/78/CE). 

                                                           

6 Considerando (34) “La necesidad de promover la paz y la reconciliación entre las principales 

comunidades de Irlanda del Norte exige la inclusión de disposiciones especiales en la presente Directiva.” 

 
7 “CAPÍTULO III DISPOSICIONES PARTICULARES.  

Artículo 15 

Irlanda del Norte 

1. Para hacer frente a la infrarrepresentación de una de las principales comunidades religiosas en los 

servicios policiales de Irlanda del Norte, las diferencias de trato en materia de contratación en dichos 

servicios, incluido el personal de apoyo, no constituirán discriminación, en la medida en que dichas 

diferencias de trato estén explícitamente autorizadas por la legislación nacional.” 
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Tanmateix, una altra qüestió diferent és que la discapacitat sigui sobrevinguda al llarg de la 

vida professional i que existeix la previsió legal de poder passar a segona activitat per 

disminució de la capacitat a fer altres funcions. Aquí una diferència de tracte sempre serà 

discriminatòria, no pot estar justificada, doncs en segona activitat “tenir una disminució de la 

capacitat (discapacitat)” és un requisit professional essencial i determinant. 

Molta atenció a què estableix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea8: diu que 

precisament aquest article 4, apartat 1, de la Directiva 2000/78/CE s’ha d’interpretar en el 

sentit d’oposar-se a una norma nacional que fixava en 30 anys l’edat màxima per accedir a la 

Policia Local per ser discriminatori: 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), de 13 de noviembre de 2014. 

Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 21 

— Directiva 2000/78/CE — Artículos 2, apartado 2, 4, apartado 1, y 6, apartado 1 — 

Discriminación por razón de la edad — Disposición nacional — Requisito para la 

selección de agentes de la Policía Local — Fijación de la edad máxima en 30 años — 

Justificaciones»  

En el asunto C-416/13, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 

planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Oviedo, mediante auto de 16 de julio de 2013, recibido en el 

Tribunal de Justicia el 23 de julio de 2013. 

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 

Los artículos 2, apartado 2, 4, apartado 1, y 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 

2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 

un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben 

interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la 

controvertida en el litigio principal, que fija en 30 años la edad máxima para acceder a 

una plaza de agente de la Policía Local.” 

En resum, el que diu el Tribunal és que fixar una edat màxima de 30 anys per accedir a la 

policia local es considera DISCRIMINATORI PER RAÓ DE L’EDAT. 

                                                           
8
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6aa49438485344d96afa5
d1d56b3c5da3.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmLe0?text=&docid=159557&pageIndex=0&doclang=ES&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=388735 
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És evident amb aquesta sentència que queda molt restringida l’aplicació de l’article 4 de la 

Directiva 2000/78/CE. En aquest sentit, és absurd voler argumentar una diferència de tracte 

en relació a una discapacitat dient que no es posseeixen unes capacitats físiques, quan 

resulta que és un requisit en segona activitat tenir una disminució de la capacitat 

(discapacitat). 

3.4.- Com hem vist abans SÍ que hi ha persones amb discapacitat tractades de manera menys 

favorable que altra en situació anàloga per motiu de la seva discapacitat. 

L’article 2 de la Directiva 2000/78, titulat «Concepte de discriminació», estableix: 

“1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la 

ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los 

motivos mencionados en el artículo 1. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1: 

a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser 

tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los 

motivos mencionados en el artículo 1” 

A això hem d’afegir que la Directiva 2000/78 ha d'interpretar-se, en la mesura del possible, de 

conformitat amb la CDPD9.  

“Article 2 CDPD 

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.” 

Per tant, existeix discriminació per motiu de discapacitat i vulneració del principi d’igualtat. 

                                                           
9
 La Unió Europea va aprovar la Convenció de l'ONU amb la Decisió 2010/48. Per tant, a partir de 

l'entrada en vigor d'aquesta, les seves disposicions formen part integrant de l'ordenament jurídic de la 
Unió (vegeu, en aquest sentit, la sentència de 30 d'abril de 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449, 
apartat 5). Així mateix, de l'apèndix adjunt a l'annex II d'aquesta Decisió resulta que, en l'àmbit de la 
vida independent i la inclusió social, el treball i l'ocupació, la Directiva 2000/78 figura entre els actes de 
la Unió relatius a les matèries regides per la Convenció de l'ONU. 
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3.5.- Com està configurada la segona activitat en altres cossos i llocs respecte a les 

incapacitats permanents? 

Si veiem com està configurada la segona activitat en altres cossos i llocs respecte a les 

incapacitats permanents, es constata en aquest sentit que hi ha situacions anàlogues en les 

que una persona amb discapacitat és tractada més favorablement. Per exemple: 

Altres cossos, com els Bombers de la Generalitat de Catalunya (mateix àmbit territorial), sí 

tenen reconegut el passi a segona activitat en el cas d'incapacitat permanent total, encara que 

es limita per a la situació d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.  

Quant al mateix cos, Policia Local, en altres àmbits territorials i amb altres normatives, sí tenen 

reconegut el dret. En aquest sentit la Llei 6/1999 de 19 d'abril de la Generalitat Valenciana, 

reconeix el dret al passi a segona activitat amb el límit que el policia hagi estat declarat en 

situació d'incapacitat permanent absoluta, en aquest cas passaria a situació de jubilació. 

Recentment a Palafrugell, es va aprovar el primer reglament de segona activitat d’un cos 

policial totalment adaptat a la CDPD i que permet treballar a totes les incapacitats 

permanents. Aquest reglament aprovat ha pres com a model una proposta de les 

Associacions per la Integració Laboral de Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i 

Policies Locals amb Discapacitat. El Comitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de la discapacitat a Catalunya, va celebrar 

l’aprovació com un pas endavant en l’efectiu reconeixement dels drets laborals dels policies 

locals amb discapacitat i va dir que és un document que pot servir de guia i exemple a altres 

municipis catalans. 

La Sentència nº 128/2018 d’1 de març de 2018 del Tribunal Superior de Justícia De Catalunya, 

Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta, avala el Reglament de Segona Activitat de la 

Policia Local de Palafrugell que va ser impugnat per la Generalitat de Catalunya. 

Per altra banda, no és comparable ni aplicable la regulació aplicable al CNP en matèria de 

segona activitat i jubilació, ja que el règim de protecció social és diferent. Fixem-nos en el que 

estableix la Sentència del Tribunal Suprem 3056/2008: 

“[…] el recurrente pretende asimilar la situación de los funcionarios de la Policía Local 

con los del Cuerpo Nacional de Policía, cuando el régimen de protección social es 

distinto, pues estos últimos se rigen por el sistema de clases pasivas, sin que exista el 

reconocimiento de grados en la situación de incapacidad permanente, mientras en el 
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caso de los Policías de las entidades Locales que se rigen por el Régimen General de 

Seguridad Social si pueden ser declarados en distintos grados de incapacidad. 

“[…] la normativa autonómica no regula la jubilación forzosa de los funcionarios 

locales, sino que se limita a configurar una situación administrativa especial, la 

segunda actividad, con elementos diferenciadores de los existentes en el Cuerpo 

Nacional de Policía, y que se deriva de la posibilidad de que los Funcionarios de la 

Policía Local no sean declarados en situación de incapacidad absoluta y sí de la total.”  

3.6.- La Sentència nº 128/2018 d’1 de març de 2018 del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta, avala el Reglament de Segona 

Activitat de la Policia Local de Palafrugell que va ser impugnat per la Generalitat de Catalunya. 

A Palafrugell, es va aprovar el primer reglament de segona activitat d’un cos policial totalment 

adaptat a la CDPD i que permet treballar a totes les incapacitats permanents. També a les 

absolutes i grans invalideses. 

La Generalitat de Catalunya va interposar, en data 12 de desembre de 2016, recurs 

contenciós-administratiu contra determinades disposicions del Reglament de Segona Activitat 

de la Policia Local de Palafrugell10, aprovat pel Ple municipal, el 26 de juliol de 2016. El 

Reglament va quedar aprovat definitivament al no haver-se presentat cap al·legació. Aquesta 

aprovació definitiva es va anunciar mitjançant edicte publicat en el DOGC de 25 d’octubre de 

2016. 

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i el Comitè 

Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), principals plataformes de 

la discapacitat a Catalunya i a Espanya, van celebrar l’aprovació, a Palafrugell, del 

primer reglament de segona activitat d’un cos policial totalment adaptat a la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

Tal com deia el COCARMI, el text d’aquest reglament és un pas endavant en l’efectiu 

reconeixement dels drets laborals dels policies locals amb discapacitat, així com una eina útil a 

l’hora de posar en pràctica les mesures que facilitin aquesta transició a una altra tasca. També 

opinava que seria, sens dubte, un document que pot servir de guia i exemple a altres municipis 

catalans que encara no hagin desenvolupat la Llei de Policia Local. 

                                                           
10

 https://ailmed.files.wordpress.com/2018/04/reglament-segona-activitat-policia-local-palafrugell.pdf 
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Lamentablement, la Generalitat de Catalunya va preferir anar contra els drets de persones 

amb discapacitat i, fins i tot, va demanar al recurs la suspensió de l’execució del 

reglament com a mesura cautelar, la qual cosa no va ser admesa. 

Així, respecte al reconeixement en aquest reglament dels drets laborals dels policies locals 

amb discapacitat, la Generalitat de Catalunya va entendre que hi havia “perjudicis intensos i 

qualificats, de caràcter irreversible o irreparable”, que  “es presenten de manera terminant, 

clara i ostensible diferents causes de nul·litat de ple dret”, que “no s’ajusta a la legalitat 

vigent”, o que afectava negativament “el funcionament normal dels serveis policials”. 

És un “perjudici intens i qualificat, de caràcter irreversible o irreparable” que un policia que es 

quedi en cadira de rodes pugui seguir sent útil treballant en una sala de comunicacions o fent 

tasques administratives? Això és un perjudici? Que un discapacitat tingui dret a 

treballar? Això afecta negativament “el funcionament normal dels serveis policials”? O ajuda a 

que tinguem més policies que estan en perfectes condicions patrullant al carrer en comptes 

d’estar en oficines? 

Veiem que el que és prioritari per la Generalitat és que les persones amb discapacitat puguin 

ser expulsades al carrer sense ni tan sols valorar quines altres funcions podrien fer. 

Alguns trets importants de la Sentència del TSJC: 

3.6.1 La Generalitat de Catalunya qüestiona que el Reglament prevegi als articles 3.b i 13 el 

passi a la segona activitat no solament als funcionaris que es trobin en una incapacitat 

permanent total sinó també en cas d’incapacitat absoluta o gran invalidesa. 

Al respecte el TSJC argumenta que ni la Llei 16/1991, ni la Llei 10/1994, limiten els graus 

d’incapacitat que puguin determinar el pas a aquesta situació. 

En definitiva, ni la Llei 10/1994, ni la Llei 16/1991, justifiquen una interpretació restrictiva com 

la que fa la Generalitat de Catalunya. El TSJC recorda que ja s’ha pronunciat en diverses 

Sentències en aquest sentit. 

La incapacitat permanent absoluta declarada per l’INSS constitueix un pressupost jurídic 

perquè el funcionari percebi les prestacions contributives a les quals té dret. No obstant 

això, aquesta resolució no permet que es declari de forma automàtica la jubilació forçosa del 

funcionari que pateix aquesta incapacitat. En el cas dels funcionaris subjectes al règim general 

de la Seguretat Social, aquesta declaració ha de fer-la l’òrgan competent de l’Administració a la 

qual pertany, prèvia tramitació de l’expedient corresponent. Aquest expedient ha de resoldre’s 
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“d’acord amb la legislació en vigor”, és a dir, prèvia determinació de la normativa legal o 

convencional aplicable al cas i amb els efectes jurídics previstos en la mateixa. 

En conseqüència, en deixar la llei el seu desenvolupament al reglament sense establir límits 

hem d’entendre que tal regulació s’integra en tot un règim normatiu pel que no es produeix 

una infracció del principi de jerarquia normativa. 

3.6.2 Es va impugnar també l’apartat segon de l’article 13 del Reglament. El TSJC entén que el 

precepte impugnat no infringeix l’establert en les normes legals doncs l’excedència per interès 

particular es pot sol·licitar pel funcionari sempre que compleixi els pressupostos legals. La 

norma reglamentària preveu el cas del funcionari que “no vulgui continuar o no pugui estar 

desenvolupant una feina de segona activitat”. 

La motivació de la sol·licitud d’excedència voluntària per interès particular pertany a l’àmbit 

subjectiu del funcionari. D’altra banda, en els casos de “declaració de situació d’incapacitat 

permanent en el grau d’invalidesa absoluta o gran invalidesa” la norma reglamentària es durà 

a terme “en la mesura que la normativa vigent en cada moment de la seguretat social, així ho 

permeti”. 

3.6.3 D’altra banda, l’Administració recurrent sostenia que la previsió de la norma 

reglamentària al seu article 15 que permet ascensos i mobilitat per al cas de funcionaris en 

situació de segona activitat no és conforme a Dret. Considera que la segona activitat impedeix 

que els funcionaris puguin ser promoguts. 

No obstant això, si un membre del Cos d’una escala o categoria superior pot passar a la 

segona activitat, no es dedueix per quina raó el del cos inferior no pot promocionar-se 

sempre que la situació de segona activitat no li impedeixi realitzar les funcions del lloc o aquest 

no permeti la seva adaptació. No existeix cap norma que impedeixi la participació ni la 

promoció pel que el Reglament impugnat tampoc infringeix el principi de jerarquia normativa. 

En definitiva, el TSJC considera que no ha quedat justificat que tal previsió afecti als principis 

d’igualtat, mèrit i capacitat ni al règim estatutari dels funcionaris públics. 

El de Palafrugell, és el primer reglament de segona activitat d’un cos policial totalment adaptat 

a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i que permet 

treballar a totes les incapacitats permanents. També a les absolutes i grans invalideses. 
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Sobre la “jubilació forçosa” per incapacitat permanent 

4.- Aquesta qüestió, sobre l’obligatorietat de jubilar per incapacitat permanent, és analitzada 

al Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 89/2016, de 14 d’abril: Revisió d’ofici a 

instància de l’Ajuntament de Castelldefels per a declarar la nul·litat d’una resolució de la 

regidora delegada de Règim Interior relativa al passi d’un funcionari de la Policia Local a la 

situació de segona activitat.  

Es va sotmetre a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora l’expedient de revisió d’ofici d’una 

resolució de la regidora delegada de Règim Interior de l’Ajuntament de Castelldefels, 

mitjançant la qual es va acordar el passi a la situació de segona activitat d’un policia local, a 

qui l’INSS havia reconegut una incapacitat permanent total per a la professió habitual.  

Destaquem part del contingut: 

“Quant als pressupòsits jurídics, escau indicar que, pel que fa a les previsions relatives a 

la jubilació dels funcionaris, amb la pèrdua consegüent de la condició de funcionaris, la 

normativa estableix –articles 63 i 67 de l’EBEP– que “Són causes de pèrdua de la 

condició de funcionari de carrera: [...] c) La jubilació total del funcionari” (art. 63); 

altrament, “La jubilació dels funcionaris pot ser: [...] c) Per la declaració d’incapacitat 

permanent [...]” (art. 67).  

La normativa autonòmica preveu, amb caràcter general –Decret legislatiu 1/1997–, 

que “La condició de funcionari de la Generalitat es perdrà: [...] e) Per jubilació forçosa o 

voluntària” (art. 35), i que “es podrà també declarar la jubilació forçosa [...] quan es 

trobi en situació d’incapacitat permanent [...]” (art. 38).  

I pel que fa a l’àmbit autonòmic –Decret 214/1990–, que “La condició de funcionari de 

l’Administració local es perd: [...] e) Per jubilació forçosa [...]” (art. 230), i que “També 

es podrà declarar la jubilació forçosa [...] quan el funcionari es trobi en situació 

d’incapacitat permanent [...]” (art. 233).  

En vista del contingut d’aquesta normativa –sens perjudici del que hagin declarat els 

tribunals que s’han pronunciat sobre aquesta matèria–, la jubilació per causa 

d’incapacitat permanent es configura amb caràcter potestatiu. La normativa deixa un 

marge de discrecionalitat a l’Administració per a declarar o no la jubilació del 

funcionari que es trobi en una situació d’incapacitat permanent. Per tant, difícilment es 

pot predicar que opera d’una manera automàtica, com sembla sostenir 
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l’Administració local, i, en conseqüència, que l’interessat hagi perdut la condició de 

funcionari i no romangui en servei actiu.  

[…] Aquesta interpretació “pro-funcionari”, tal vegada sembla la més harmònica amb 

les previsions contingudes en la normativa que regula la situació de “segona activitat” 

en altres col·lectius, com ara, el Cos de Bombers, article 39 de la Llei 5/1994, que 

preveu el passi a segona activitat, tret de les situacions “d’invalidesa absoluta o de 

gran invalidesa”. Altrament, cal tenir en compte que diversa jurisprudència del 

Tribunal Suprem ha reconegut la compatibilitat entre la segona activitat i la 

incapacitat permanent total (sentències del Tribunal Suprem de 24 de juliol de 2012, 

de 3 de maig de 2012, de 10 de novembre de 2012 i de 4 de juliol de 2012, entre 

d’altres). “ 

Estem d’acord amb aquest dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. La jubilació per causa 

d’incapacitat permanent es configura amb caràcter potestatiu, no és automàtica. 

L’article 67 TREBEP utilitza l’expressió “pot ser” i l’article 38 del Decret legislatiu 1/1997 utilitza 

l’expressió “es podrà”. No es tracta d’una obligació ni és automàtic, sinó que és potestatiu. 

Com no es tracta d’una obligació, 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 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. 

Els desenvolupaments normatius que limitin aquesta opció deixen en una situació de 

vulneració de drets al personal de la policia local que, amb una situació d'incapacitat 

permanent, requereixi el passi a segona activitat.   

Aplicar automàticament la previsió legal de jubilar per motiu de declaració d'incapacitat pot 

estimar-se discriminatòria, doncs el que determina la incapacitat és la impossibilitat de 

l'acompliment del lloc habitual, però no un altre, i molt menys per a segona activitat doncs 

està pensat per a aquests casos de disminució de la capacitat. Des del principi d'igualtat i no 

discriminació en l'ocupació i el dret als ajustaments raonables, la situació d'incapacitat no pot 

per se generar la situació de jubilació, és necessària una valoració de la seva capacitat des dels 

principis d'igualtat i no discriminació.  
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Per això no pot lligar-se incapacitat a jubilació.  

5.1.- Jubilació en el Règim General de la Seguretat Social: 

El Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual s'integra en el Règim General de la Seguretat 

Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris de l'Administració Local, 

estableix un canvi cap a un Règim General de la Seguretat Social venint de classes passives. A 

l’any següent s’aprova el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en que es va integrar 

tota la normativa en matèria de seguretat social. 

El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, té contingut referit a les classes passives 

per causa que és un text que és una refosa que encara conté text anterior al canvi de règim de 

protecció social i, com ja s’ha dit, amb el canvi de règim tot el referit a les classes passives en 

normativa local ja no és d’aplicació, així com tot el referit a la “jubilació per incapacitat 

permanent” ve de classes passives i no és d’aplicació al Règim General de la Seguretat Social. 

L’única pensió de jubilació que existeix al règim general de la seguretat social és per edat i la 

tenim a l’article 205 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:  

“Artículo 205. Beneficiarios. 

1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación regulada en este capítulo, las personas 

incluidas en el Régimen General que, además de la general exigida en el artículo 165.1, 

reúnan las siguientes condiciones: 

a) Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se 

acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la 

parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. 

És a dir, es pot parlar d’incompatibilitat de la pensió de jubilació que existeix al règim general 

de la seguretat social per edat amb el treball, però no de la incompatibilitat amb el treball 

d’una prestació econòmica en forma de pensió per motiu d’incapacitat permanent. Si l’INSS 

diu que la feina és incompatible retirarà la prestació, però mai prohibirà treballar. 

A partir d’aquí, és important esmentar l’article 38.2 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, que sobre jubilació forçosa diu: 
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“2. És podrà també declarar la jubilació forçosa, bé d'ofici o bé a petició del funcionari i 

prèvia la instrucció del corresponent expedient, quan és trobi en situació d'incapacitat 

permanent per acomplir els seves tasques o en un estat d'inutilitat física o de 

debilitació dels facultats que li impedeixi d'exercir correctament les funcions. En el cas 

que el funcionari estigui acollit al règim general de la Seguretat Social, cal atenir-se 

el que determina per a aquests casos aquest sistema de previsió.” 

Perquè serà que l’administració omet sempre aquesta part final? Si el funcionari està acollit al 

règim general de la Seguretat Social és d’aplicació la part final de l’article i, per tant, el règim a 

aplicar és 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, i en aquest sistema de previsió:  

1. No consta cap article en el qual es prohibeixi que una incapacitat permanent pugui 

treballar. 

2. No consta que existeixi cap jubilació per motiu d’incapacitat permanent. 

Per tant, cal posar de manifest el següent: que amb una incapacitat permanent es pot treballar 

i que dins del Règim General de la Seguretat Social la “jubilació per declaració d'incapacitat 

permanent” NO EXISTEIX, i  dins d’aquest règim no és aplicable ni es pot barrejar un règim de 

protecció social diferent com són les classes passives de l’estat. 

Tal com diu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, comentat al punt anterior, la 

jubilació per causa d’incapacitat permanent, article 67.1.c) TREBEP, es configura amb caràcter 

potestatiu, no és automàtica. Per tant, no podem ometre parlar del contingut de l’article 14 

TREBEP, sobre els drets individuals dels funcionaris, on en els apartats següents s'indica que el 

funcionari tindrà dret: 

“Article 14 n. A la jubilació segons els termes i condicions establertes en les normes 

aplicables.” 

“Article 14 o. A les prestacions de la Seguretat Social corresponents al règim que els 

sigui aplicable.” 

Si el règim aplicable és el 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, tornem a repetir que sobre la 

jubilació que pertocaria l’únic article que es pot aplicar és el 205, que és per edat. 

El que no pot fer l’administració és certificar una situació administrativa, com és una jubilació 

per incapacitat permanent, que no està emparada en la Llei que és aplicable, és a dir, no es pot 



Associacions per la Integració Laboral de Policies Locals, Mossos d’Esquadra i Bombers de la Generalitat amb Discapacitats 

28 

 

aplicar un tipus de jubilació que no es contempla en el règim de protecció social que és 

d’aplicació. 

No és admissible que es confongui o barregi el Règim General de la Seguretat Social amb el 

que són les Classes Passives de l'Estat que tenen diferent règim de protecció social (com pot 

ser MUFACE, ISFAS, etc.). 

5.2.- Molt aclaridora i contundent la sentència del Tribunal Suprem 3056/2008:  

“Tercero.- El régimen de segunda actividad de los miembros de la Policía Local tiene 

una regulación específica en la Comunidad Valenciana recogida en el artículo 40 y 

siguientes de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalidad Valenciana, de Policías 

Locales y de Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad Valenciana, y 

consecuentemente no es de aplicación la normativa general sobre función pública, en 

la que además no está recogido el supuesto de segunda actividad.  

[…] Pero tampoco cabe afirmar que la situación de incapacidad permanente total 

permite en todo caso el pase a la segunda actividad, pues la norma habla de cuando 

las condiciones físicas o psíquicas así lo aconsejen, y no de un determinado grado de 

incapacidad. En tal supuesto será necesario tener en cuenta el motivo de incapacidad y 

el grado invalidante que ello supone en relación, no con la totalidad de los servicios 

propios de la Policía Local, pues la incapacidad total está declarada, sino con 

aquellos otros servicios que cabe prestar en situación de segunda actividad, puestos 

de trabajo en el que se desempeñen otras funciones de acuerdo con su categoría, 

como recoge el artículo 43.  

[…] Es por ello que este Tribunal, teniendo en cuenta tal limitación física, concluye que 

procede declarar el pase a segunda actividad […]  

[…] SEGUNDO.- La recurrente sostiene en sus motivos de casación que la sentencia 

vulnera la normativa estatal, en cuanto de la misma se deriva ineludiblemente que la 

declaración de incapacidad permanente conlleva necesariamente la jubilación, con 

independencia de lo que se disponga en el artículo 41.2 de la Ley 6/1999, de 19 de 

abril, de la Generalidad Valenciana.  

[…] Pues bien, hay que ratificar lo dicho en la sentencia recurrida, sin que se aprecie 

que el hecho de que la normativa autonómica prevea para los funcionarios de la policía 

local, el pase a la segunda actividad, contrarie la legislación estatal citada, pues como 

sostiene la recurrida, el recurrente pretende asimilar la situación de los funcionarios de 
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la Policía Local con los del Cuerpo Nacional de Policía, cuando el régimen de protección 

social es distinto, pues estos últimos se rigen por el sistema de clases pasivas, sin que 

exista el reconocimiento de grados en la situación de incapacidad permanente, 

mientras en el caso de los Policías de las entidades Locales que se rigen por el Régimen 

General de Seguridad Social si pueden ser declarados en distintos grados de 

incapacidad. En consecuencia, es en virtud de esta diferencia por lo que la Generalidad 

Valenciana ha dictado la Ley 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de 

Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, posteriormente 

desarrollada por el Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por 

la que se regula la Norma Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de 

los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. Por ello, al integrarse esta 

normativa en la propia de las Administraciones Locales, prevalece sobre la legislación 

general de funcionarios que sólo se aplicará supletoriamente.  

[...] estas normas regulan la forma en que se ha de producir la rehabilitación de un 

funcionario que fue jubilado de forma forzosa, sin que tengan que ver con el supuesto 

que ahora analizamos, esto es, si cabe la posibilidad, cuando se esta en situación de 

incapacidad total, de no jubilarse y acogerse a la situación de segunda actividad, 

tratándose de funcionarios de la Policía Local.  

[…] la normativa autonómica no regula la jubilación forzosa de los funcionarios locales, 

sino que se limita a configurar una situación administrativa especial, la segunda 

actividad, con elementos diferenciadores de los existentes en el Cuerpo Nacional de 

Policía, y que se deriva de la posibilidad de que los Funcionarios de la Policía Local no 

sean declarados en situación de incapacidad absoluta y sí de la total.”  

5.3.- El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat València en una Sentència, de 7 de 

setembre de 2005, aborda la qüestió si és factible declarar la jubilació per incapacitat 

permanent total obviant el tràmit del dictamen del Tribunal Mèdic per si les lesions residuals 

fossin compatibles amb el passi a segona activitat, indicant que: 

 “El Preámbulo de la L. 6/99 declara en esta línea que "el reconocimiento de la 

situación de segunda actividad es merecedor de un tratamiento... que permite, sin 

menoscabar el funcionamiento de las Corporaciones Locales, el pase a otras 

actividades a aquellos funcionarios de la Policía Local que vean sensiblemente 

disminuidas sus capacidades para el perfecto desempeño de su misión". En el caso 

presente, no puede considerarse proseguido el procedimiento necesario y legalmente 
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previsto para resolver sobre la solicitud presentada por el actor (de pase a situación de 

2ª actividad). Resulta, así que el actor, diagnosticado de Miastenia Gravis Generalizada 

y de Timoma - intervenido- no ha sido examinado por Tribunal Médico alguno, en los 

términos establecidos en el art. 42 de la L. 6/99, de donde no cabe concluir que 

existen datos necesarios para fundar la jubilación acordada.” 

5.4.- Sentència Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 7531/2012, Sala de 

lo contencioso-administrativo, sección 2:  

“La resolución administrativa, debe resultar anulada, al suponer una jubilación 

acordada "de facto" en ausencia de la tramitación de expediente al que remite el 

Art.34.2 del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat 

Valenciana por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública 

Valenciana, vía su Art.1.b ). Será con ocasión de su eventual tramitación, en su caso, 

cuando haya de valorarse la oportunidad de mantener la situación administrativa 

especial de segunda actividad reconocida al funcionario policial en el previo 

pronunciamiento jurisdiccional mencionado, situación de la que no debió ser sin más 

desposeído, por cuanto como queda expuesto, en copiosa jurisprudencia de esta Sala y 

Sección, al reconocimiento de tal situación administrativa no puede obstar, con 

carácter automático, una resolución de "incapacidad permanente en el grado de total 

para la profesión habitual" pues se hará necesario valorar "las condiciones físicas o 

psíquicas del funcionario" y las demás circunstancias contempladas en el Art.41.2 de la 

Ley 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales 

de la Comunidad Valenciana .  

Ciertamente pretendió la administración demandada trasladar a la actuación del INSS 

la valoración de tales circunstancias mas es obvio que tal valoración médica, vino 

referida a la profesión habitual del hoy apelante, en cuanto funcionario de la policía 

local, sin derivar del expediente administrativo argumentos que permitan sostener lo 

contrario.  

[…] 2o) En su consecuencia se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por Pedro Antonio frente al Decreto de 18 de marzo de 2009 del Concejal de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Alicante, el cual se anula y deja si efecto, 

reconociéndose como situación jurídica individualizada del hoy apelante, el derecho a 

su inmediata reincorporación al servicio activo, en la situación administrativa especial 
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de segunda actividad, con los efectos administrativos y económicos que en su caso 

correspondan.”  

5.5.- Sentència Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 8167/2014, Sala de 

lo contencioso-administrativo, sección 2:  

“PRIMERO .- El recurrente, Policía Local del Ayuntamiento de Chiva, que venía 

prestando servicios en situación administrativa de segunda actividad, tras haber sido 

declarada en su día su incapacidad permanente total para su profesión habitual, 

recurre la resolución de la Alcaldía que declara su jubilación forzosa por incapacidad, 

en aplicación de las previsiones del art. 67.1.c) EBEP .  

[…] El enfoque de la cuestión ha de realizarse desde la perspectiva de la aplicabilidad 

directa o no de las previsiones del EBEP a los Cuerpos de la Policía Local; su art.3.2 

dispone que estos "se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las 

Comunidades Autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la L.O. 2/86, de 

13/marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ". Y su art.4 añade que las disposiciones 

del EBEP , sólo se aplicarán directamente al personal de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad "cuando así lo disponga su legislación específica". A este respecto, el art.52.1 

de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , 

establece que "Los Cuerpos de Policía local son Institutos armados de naturaleza civil, 

con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen 

estatutario, por los principios generales de los caps. II y III tít. I y por la sec. 4.a cap. IV 

tít. II de la presente ley, con la adecuación que exija la dependencia de la 

Administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las 

Comunidades Autónomas y los reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás 

normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos".  

[…] Debe, pues, concluirse, que la legislación específica de estos Cuerpos, contempla 

una situación, en relación con la jubilación por edad o por incapacidad, que no existe 

en los Cuerpos generales, cual es la de segunda actividad. “ 

5.6.- La sentència 251/2016, de 24 de maig, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 

Lleida, que va esdevenir ferma, va donar la raó a un Sergent de la Guàrdia Urbana de Lleida 

reconeixent el dret de l'actor a obtenir una ocupació efectiva en segona activitat amb efectes 

des del primer dia de declaració d'incapacitat permanent total i a percebre les retribucions 

corresponents des del primer dia. 



Associacions per la Integració Laboral de Policies Locals, Mossos d’Esquadra i Bombers de la Generalitat amb Discapacitats 

32 

 

Aquest policia local va interposar un recurs contenciós administratiu contra un Decret 

d'Alcaldia pel qual no s'accedia a que passés a situació de segona activitat quan se’l va declarar 

una incapacitat permanent total. 

Quan a aquest policia se’l va declarar una incapacitat permanent total, va presentar un escrit 

davant l'Ajuntament de Lleida en el que interessava que s'ordenés la seva baixa laboral com a 

Sergent de la Guardia Urbana i se'l passés a la situació de segona activitat. 

Per ofici, la Directora Provincial de l'INSS va demanar a l'Ajuntament de Lleida que procedís a 

cursar la baixa del treballador afectat. Es va dirigir una consulta a l'INSS, tot demanant una 

aclariment i confirmació de la obligació de cursar la baixa. En resposta, l'INSS va remetre un 

ofici en el que es feia referència a que els efectes econòmics de la declaració d’incapacitat 

serien a partir de la data en que causés baixa a l’Ajuntament. En conseqüència, es va dictar un 

Decret d'Alcaldia en el que finalment es resolia donar de baixa al treballador.  

L’afectat va presentar un recurs de reposició en el que manifestava que no s'atenia la seva 

petició de passi a segona activitat. Amb un Decret d'Alcaldia, es va denegar el passi a segona 

activitat en base a entendre que el passi a segona activitat només pot ser aplicat a policies que 

romanguin en actiu i a ell l’havien donat de baixa. 

Com diu la sentència, la interpretació es desafortunada i nociva pels drets del treballador. De 

cap manera es pot entendre que l'article 1 del Reglament de segona activitat fixa un requisit 

addicional als previstos en els corresponents articles, sinó que només està dirigit a delimitar els 

objectius de la norma, que són: garantir l’eficàcia del servei i les aptituds psicofísiques dels 

agents que estiguin en actiu. 

L’actor compleix tots els requisits incloent la declaració d'incapacitat permanent total, i 

precisament la sol·licitud de passi a segona activitat penja d’aquesta declaració d'incapacitat 

com a requisit. 

La sentència puntualitza que no estem davant de la qüestió dels efectes econòmics que es 

deriven de la pensió, sinó davant d'una sol·licitud de passi a segona activitat davant de la qual 

es compleixen tots els requisits. 

El Fallo declara el dret de l’actor a ser adscrit a la situació administrativa especial de segona 

activitat com a membre de la Guardia Urbana amb efectes des del primer dia de declaració 

d'incapacitat permanent total. Així mateix es reconeix el dret de l'actor a obtenir una ocupació 

efectiva i a percebre les retribucions corresponents des de la indicada data. 
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5.7.- El TSJC anul·la una resolució de jubilació per incapacitat permanent absoluta d’un 

mosso d’esquadra i li diu al departament d’Interior que té dret a compatibilitzar un 

treball adequat. 

El TSJC declara que s'ha d'estar a la possibilitat que l'interessat pugui realitzar algun treball 

compatible amb la seva situació d'incapacitat permanent en grau d'absoluta 

Es tracta de la Sentència 218/201711, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala del 

contenciós administratiu secció quarta, de 28 de març de 2017. 

En síntesi, el TSJC anul·la la resolució de jubilació per incapacitat permanent absoluta d’un 

mosso d’esquadra i li diu al departament d’Interior que té dret a compatibilitzar un treball 

adequat i, per tant, que s’ha d’estar a la possibilitat que l’interessat pugui realitzar algun 

treball compatible amb la seva situació d’incapacitat permanent en grau d’absoluta. 

“FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Es objeto de recurso la resolución procedente del Conseller d’Interior de 

fecha 30 de marzo de 2015 que declaró la jubilación por incapacidad permanente del 

demandante, por haber sido declarado en situación de incapacidad permanente 

absoluta. 

En la resolución administrativa se expresa que el demandante tiene la incapacidad 

permanente indicada en virtud de resolución del INSS de 13 de marzo de 2012. Se 

notificó al interesado el 14 de noviembre de 2014 el expediente de declaración de su 

jubilación forzosa. Se presentaron alegaciones para que se dejara sin efecto dicha 

jubilación forzosa al considerar que era contraria a la normativa vigente, pues la Ley 

General de la Seguridad Social no prevé la jubilación forzosa por previa declaración de 

incapacidad permanente, pues la única previsión, en este aspecto, es por edad. La 

resolución se fundamenta en el artículo 67.1.c) de la Ley 7/2007 y artículo 38.2 

Decreto Legislativo 1/1997. 

En la demanda, expuesto de forma resumida, se alega la compatibilidad entre 

prestaciones por incapacidad permanente con el salario percibido del trabajo, según la 

LGSS, pues las incapacidades no pueden impedir el derecho al trabajo regulado en el 

artículo 35 de la Constitución. Además, no es aplicable la Ley 7/2007, por ser 

incompatible con un cuerpo policial como el de Mossos d’Esquadra, sino el Régimen 

General de la Seguridad Social, pues la incapacidad permanente es una prestación 
                                                           
11

 https://ailmed.files.wordpress.com/2017/04/sentencia-ipa-marzo-2017.pdf 
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compatible con el trabajo. Se remite al artículo 143.4 del RDL 1/1994. En todo caso, 

debería quedar en situación de servicio activo en el mencionado cuerpo policial. Se 

remite a un Dictamen de la Inspección de Trabajo. Se alega la vulneración de 

normativa constitucional e internacional, discriminación en el trabajo, vulneración del 

principio de igualdad, vulneración de normativa comunitaria y determinadas 

Directivas. Se solicita la declaración de nulidad de pleno Derecho de la resolución 

impugnada y se reconozca al demandante en servicio activo en el Cuerpo de Mossos 

d’Esquadra con los mismos derechos que el resto de funcionarios, tal como estaba con 

anterioridad a la resolución de 30 de marzo de 2015. 

En la contestación a la demanda se alega que la misma carece de fundamentación legal 

y la pretensión está prohibida precisamente por la ley aplicable. El demandante fue 

declarado en incapacidad permanente absoluta, lo que le inhabilita para toda actividad 

laboral de su profesión u oficio. El artículo 141 de la LGSS no es aplicable, no existiendo 

ningún funcionario de la Generalitat de Catalunya que tenga el privilegio legalmente 

reconocido que el demandante solicita en este proceso. Afirma que la normativa 

aplicable es la Ley 7/2007 y no la normativa laboral. Se insiste en que no hay norma 

alguna que permita compatibilizar la declaración de incapacidad permanente absoluta 

con el servicio activo, lo que se prohíbe expresamente en el artículo 1 del Real 

Decreto-ley 20/2012 y numerosas sentencias. También se analiza los efectos de la 

incapacidad permanente en la función pública, tanto referente a los funcionarios, 

como a la aplicación subsidiaria a los Mossos d’Esquadra, según los artículos 17 y 64) 

de la Ley 10/1994, 67.1 c) de la Ley 7/2007. Se remite a sentencias dictadas por este 

mismo Tribunal en supuestos similares. Se añade que tampoco es procedente el pase a 

la segunda actividad del demandante. Se rechaza el informe de la Inspección de 

Trabajo por ser improcedente en la función pública. Por último, no se ha vulnerado 

norma alguna constitucional, comunitaria o internacional. 

SEGUNDO.- Este Tribunal ha llevado a cabo una valoración conjunta de las alegaciones 

y razonamientos jurídicos que constan en la demanda, escrito de contestación a la 

misma, en relación con la resolución administrativa impugnada, así como el 

expediente administrativo y legislación aplicable, para llegar a la conclusión de que la 

acción jurisdiccional debe prosperar por los siguientes motivos. 

Es un hecho incuestionable que forma parte del núcleo básico de la controversia que 

enfrenta procesalmente a las partes litigantes, que el demandante fue declarado por 
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resolución administrativa del INSS, en situación de incapacidad permanente absoluta, 

que por pura lógica jurídica debería producir sus efectos jurídicos, de conformidad con 

lo que se prescribe para dicho grado de incapacidad en la legislación aplicable, 

anteriormente indicada. Ello supone, en principio, que la relación de servicios con la 

Administración Pública demandada no puede permanecer impasible e invariable, como 

si nada hubiese ocurrido, pues el grado reconocido impide al interesado cualquier 

actividad del ejercicio de las funciones profesionales que venía realizando con 

anterioridad a dicho reconocimiento. 

Según el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, al especificar las clases 

de incapacidad permanente, al referirse a la absoluta, dispone lo siguiente: 

Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite 

por completo al trabajador para toda profesión u oficio. 

Pero la Ley 10/19943 de 11 de julio, de Policía de la Generalitat de Catalunya de 

Mossos d’Esquadra, dispone en su artículo 141.2 lo siguiente: 

Las pensiones vitalicias en caso de invalidez absoluta o de gran invalidez no impedirán 

el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del 

inválido y que no representen un cambio en su incapacidad de trabajos a efectos de 

revisión. 

Todo ello ha producido un cambio radical en la consideración laboral del funcionario 

que haya sido declarado en situación de incapacidad permanente absoluta, pues 

hasta el momento de alcanzar la edad de jubilación, dicho reconocimiento no impide 

que pueda compatibilizar otro trabajo que sea adecuado a la patología que fue 

considerada merecedora de la declaración de incapacidad permanente absoluta. 

Ello supone, entre otros efectos jurídicos, que preceptivamente el funcionario 

declarado en incapacidad permanente absoluta, en los términos mencionados 

anteriormente, puede realizar solamente el trabajo que en el organigrama 

administrativo en el que se encontraba incluido, sea compatible con la situación de 

incapacidad permanente. Por lo tanto, de conformidad con numerosa jurisprudencia, 

es la Administración Pública demandada la competente para iniciar el expediente 

administrativo de jubilación, tal como ha ocurrido en el presente caso y así queda 

acreditado en la documental aportada en autos y declarar la compatibilidad laboral en 

los supuestos tan especializados como el presente. 
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No obstante, conviene distinguir el concepto genérico y amplio de la 

palabra incapacidad y el calificativo de grado distintivo que le da relevancia, tanto sea 

parcial, total, absoluta o gran invalidez. Cada uno de dichos grados produce unos 

determinados efectos jurídicos propios y exclusivos de cada uno de ellos. No es lo 

mismo referirse a la incapacidad permanente en grado de total, que la absoluta, como 

ocurre en el presente caso, pues el grado de total sí que permite la realización de 

funciones profesionales que no sean las que venía desempeñando el interesado 

cuando se produjo el reconocimiento de su incapacidad. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 41 de la Ley10/1994, de 11 de julio, a los 

funcionarios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra se les aplica el Régimen General de la 

Seguridad Social que viene regulado en la Ley General de la Seguridad Social aprobada 

por Real Decreto Legislativo 1/1994. Sus artículos 136 y 137 regulan la situación de 

invalidez permanente y los diferentes grados de incapacidad, correspondiéndole al 

INSS, a través de sus órganos competentes declarar tal situación. 

Además, el artículo 17 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, dispone que a los funcionarios 

del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, se les aplicará, en lo no previsto por su propia 

normativa, la normativa en materia de Función Pública de la Generalitat. Y el artículo 

38 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 de octubre, por lo que se aprueba el Texto 

Refundido de los preceptos de determinados Textos Legales vigentes en Catalunya en 

materia de Función Pública, establece que en el caso de funcionarios acogidos al 

Régimen General de la Seguridad Social, habrá que atenerse a lo que determina, para 

estos casos, este sistema de previsión. 

De acuerdo con el artículo 67.1 c) EBEP la jubilación del funcionario podrá ser por 

declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su 

cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente 

absoluta o incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones 

de su cuerpo o escala. De este modo podrá significar el acceso a la prestación de 

jubilación tanto la mera declaración de incapacidad permanente en cualquiera de sus 

grados, total, absoluta y gran invalidez, ante el hecho de no poder lograr la prestación 

económica en sí misma, como el reconocimiento de una pensión por incapacidad 

permanente, en su grado de total o absoluta. No ocurre lo mismo respecto de la 

declaración de incapacidad permanente parcial, al ser ésta la que, sin alcanzar el grado 
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de total, produce al funcionario una limitación para el desempeño de las funciones de 

su cuerpo, escala o plaza. 

Por ello, el cese del recurrente en la Administración de la Generalitat no se produce 

automáticamente cuando el INSS notificó a dicha Administración la declaración de 

invalidez permanente absoluta de aquel, con derecho a percibir una prestación, pues 

se deberá estar, como se ha expuesto anteriormente, a la posibilidad de que el 

interesado pueda realizar algún trabajo compatible con su situación de incapacidad 

permanente en grado de absoluta. 

Estimamos el recurso sin imposición de costas en aplicación preceptiva de lo dispuesto 

en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al no 

concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. 

FALLAMOS 

1o Estimar el recurso, anular la resolución administrativa impugnada y declarar el 

derecho del demandante a compatibilizar un trabajo adecuado a su grado de 

incapacidad permanente absoluta, en el caso de que ello fuese posible en el 

organigrama general de la Administración Pública demandada. 

2o No imponer costas” 

Considerem adient destacar què diu l’advocada de la Generalitat sobre el dret a treballar amb 

incapacitat permanent absoluta en aquesta Sentència i que el TSJC no ha acceptat: 

“la pretensión está prohibida precisamente por la ley” 

“le inhabilita para toda actividad laboral de su profesión u oficio” 

“no existiendo ningún funcionario de la Generalitat de Catalunya que tenga el privilegio 

legalmente reconocido que el demandante solicita” 

“no hay norma alguna que permita compatibilizar la declaración de incapacidad 

permanente absoluta con el servicio activo” 

5.8.- El TSJC sentencia que és il·legal l’actuació d’Interior i de la Direcció General de la Policia 

en jubilar forçosament a dos mossos d’esquadra per incapacitat permanent. 

La jubilació per la declaració d'incapacitat permanent solament es produirà en l'àmbit del 

règim de classes passives de l'Estat o com a jubilació voluntària en l'àmbit de la Seguretat 

Social, quan la norma ho permet 
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Ho tenim en dues importants sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala 

contenciosa administrativa, Secció Quarta. La Sentencia nº 877/2017 de 28 de desembre de 

2017 i la Sentencia nº 878/2017 de 28 de desembre de 2017. 

En aquestes sentències queda clar que és il·legal jubilar forçosament a dos mossos d’esquadra 

per incapacitat permanent. 

Ja fa anys que denunciàvem com el Departament d’Interior instava la jubilació forçosa a 

aquells funcionaris discapacitats del cos de mossos d’esquadra que no havien demanat, o no 

havien pogut demanar, reincorporar-se. Consideràvem que fer això no és possible amb la 

normativa vigent. Defensàvem i posàvem de manifest que dins del Règim General de la 

Seguretat Social la jubilació per declaració d’incapacitat permanent NO EXISTEIX, i  dins 

d’aquest règim no és aplicable ni es pot barrejar un règim de protecció social diferent com són 

les Classes Passives de l’Estat. 

Dos afiliats de la nostra associació, funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra que havien estat 

declarats en incapacitat permanent total i altre amb una absoluta per l’INSS, van impugnar 

unes Resolucions dictades en 2016 pel Director General de Policia, per delegació del Conseller 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que va declarar la seva jubilació per incapacitat. 

D’entrada les sentències incideixen  en el temps transcorregut entre el moment en què es va 

declarar la incapacitat permanent (a pesar que la Resolució de l’INSS va ser notificada a 

l’Administració i que va procedir a donar al funcionari de baixa) i el moment en què es va 

iniciar l’expedient de jubilació. 

Encara que, segons les sentències, l’estimació d’aquest motiu ja portaria a estimar el recurs, 

donats els termes en els quals es planteja la demanda, el Tribunal considera necessari passar 

també a examinar la qüestió de fons plantejada per complementar el seu examen. 

I és que l’Administració ve a sostenir que la declaració d’incapacitat permanent total i 

l’absoluta comporten la situació de jubilació del funcionari i que l’Administració s’ha de limitar 

a acollir la decisió de l’INSS. Els seus arguments vénen a defensar un cert automatisme entre 

aquella declaració d’incapacitat permanent total i la consegüent jubilació forçosa per 

incapacitat permanent total. 

Els recurrents són funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, 

estan subjectes a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i, conformement a aquesta norma, la jubilació 

forçosa per impossibilitat física o de disminució de les facultats que incapacitin 

permanentment al funcionari per al compliment de les seves funcions no és automàtica, 
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doncs, a més de no ser imperativa com ho evidencia l’excepció “si escau” de l’art. 64, exigeix 

acudir al règim jurídic aplicable. 

Quin és el règim jurídic aplicable? Doncs estan subjectes imperativament al Règim General de 

la Seguretat Social (art. 41 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol). En conseqüència, no se li aplica el 

règim de classes passives. 

El Decret Legislatiu d’1/1997, de 31 d’octubre, que invoca l’Administració assenyala que la 

pèrdua de la condició de funcionari es produeix per la “jubilació forçosa”. La jubilació forçosa 

per aconseguir l’edat legalment establerta coincideixen en un i un altre règim, però en el marc 

del règim de classes passives es pot (“així mateix”) declarar la jubilació forçosa del funcionari, 

bé sigui d’ofici o a petició de l’interessat (prèvia instrucció del corresponent expedient), quan 

es trobi en situació d’incapacitat permanent [art. 23 i s.s. del RDL 4/2000] per complir les seves 

tasques, o en estat d’inutilitat física o de debilitació de les seves facultats que li impedeixin 

exercir correctament les seves funcions. 

El precepte, no obstant això, afegeix que “en el cas que el funcionari es trobi acollit al Règim 

General de la Seguretat Social, s’estarà al que es determini per a aquests casos en aquest 

sistema de previsió”. 

La normativa aplicable en aquest cas és la del Règim General de la Seguretat Social que no 

preveu la jubilació forçosa per incapacitat permanent, sinó solament la jubilació forçosa per 

edat. 

Respecte a l’art. 67 de l’EBEP, la jubilació forçosa es produeix en virtut d’aquest precepte “en 

complir [el funcionari] l’edat legalment establerta”. En el cas de la incapacitat permanent 

caldrà estar a cada règim jurídic. La jubilació per la declaració d’incapacitat permanent per a 

l’exercici de les funcions pròpies del seu cos o escala, o pel reconeixement d’una pensió 

d’incapacitat permanent absoluta o, incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de 

les funcions del seu cos o escala, solament es produirà en l’àmbit del règim de classes passives 

de l’Estat o com a jubilació voluntària en l’àmbit de la Seguretat Social. La normativa de la 

Seguretat Social no vincula la incapacitat permanent i la jubilació. 

Després, en aquest cas, l’Administració no solament no podia incoar el procediment de 

jubilació forçosa del recurrent sobre la base d’una prèvia declaració d’incapacitat permanent 

total (o absoluta segons la Sentència que obra en les actuacions) que, d’altra banda, va ser 

declarada, diversos anys abans sinó que tampoc podia declarar la jubilació forçosa per edat 

perquè no concorren els pressupostos legals per a això. 
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Per tant, en ambdues sentències s’estima el recurs contra les Resolucions de jubilació 

forçosa, les quals s’anul·len i es deixen sense cap efecte per no ser conforme a Dret. 

 

Síndic de Greuges 

6.- El Síndic de Greuges (Defensor del poble català) ha tingut ocasió de manifestar el seu 

desacord davant el Parlament Català en una situació (queixa 08276/06), en la qual a un mosso 

d'esquadra (policia autonòmica catalana) se li denega el passi a segona activitat justificada a la 

declaració d'incapacitat permanent total.  

El Síndic entén que aquesta declaració és insuficient, i que ha de fer-se l'examen mèdic que 

valori la capacitat de la persona en relació al lloc de segona activitat. Pel que sol·licita que es 

revisi la resolució que va desestimar el passi a segona actividad.  

És rellevant que, sense el suport de la CDPD, el Síndic de Greuges ja detectés la vulneració de 

drets que suposa aquesta realitat, i que, malgrat la posterior entrada en vigor de la mateixa, no 

es revisés per part del parlament català ni la normativa de policia local ni l'autonòmica referent 

a segona activitat. 

“Síndic de Greuges, Informe al Parlament 2007, pàg. 72 i 73  

3. La situació de segona activitat dels mossos d’esquadra 

Els funcionaris de cossos especialitzats com ara el de policia o de bombers han de 

complir una sèrie d’aptituds físiques per accedir-hi d’acord amb les tasques que hauran 

de desenvolupar, tasques que sovint comporten un risc important. Aquest fet ha 

motivat que la legislació reguladora d’aquests funcionaris tradicionalment hagi previst 

una situació administrativa específica —l’anomenada segona activitat— per als 

funcionaris que per raó d’edat o d’altres tipus ja no presenten les condicions físiques 

que exigeix el desenvolupament normal del servei. 

Entorn d’aquesta situació s’ha plantejat la queixa 08276/06, en la qual un funcionari 

del cos de mossos d’esquadra exposa al Síndic que el maig de 2006 se’l va declarar en 

situació d’incapacitat permanent en grau total i que, tot i haver demanat 

posteriorment per escrit al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació el passi a la situació de segona activitat, no havia rebut cap resposta a la 

seva sol·licitud. 
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Arran de l’inici de la investigació de l’assumpte per part del Síndic, el Departament va 

resoldre la desestimació de la sol·licitud del funcionari el mes de desembre de 2006. En 

vista del contingut de la resolució i de la informació obtinguda, el Síndic exposa una 

sèrie de consideracions al Departament sobre la situació de segona activitat que 

estableixen els articles del 61 al 64 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 

Generalitat – Mossos d’Esquadra, i el desplegament reglamentari de l’article 61.3 de la 

mateixa Llei. 

En primer lloc, el Síndic entén que a la resolució del Departament li manca la motivació 

suficient per arribar a la conclusió que la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat 

Social, que declara la incapacitat permanent total del funcionari per a la seva professió 

habitual, implica que l’interessat “no pot desenvolupar les funcions pròpies de la Policia 

de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ni en situació administrativa d’actiu ni en 

situació administrativa especial de segona activitat.” Així mateix, la resolució del 

Departament assenyala que una declaració d’incapacitat permanent total per a la 

funció policial com la que afecta el promotor de la queixa és incompatible amb el 

desenvolupament d’un lloc de treball del CME en situació de segona activitat. 

En aquest cas, el Síndic considera que s’ha d’aplicar la Llei 10/1994, que estableix en 

l’article 63 que la disminució de les condicions físiques o psíquiques que impedeixi el 

desenvolupament normal del servei ha de ser dictaminada per un tribunal mèdic, que 

ha d’elevar el seu dictamen a la persona titular del Departament perquè adopti la 

resolució pertinent. Aquest tribunal, si a conseqüència dels reconeixements efectuats, 

aprecia en el funcionari un estat d’impossibilitat física o de disminució de les facultats 

que l’incapaciti permanentment per al compliment de les seves funcions, ho ha de 

posar en coneixement de la persona titular del Departament perquè aquest tramiti 

l’expedient pertinent d’incapacitació i, si escau, la jubilació forçosa. 

Ara bé, en aquest cas, aquest tribunal mèdic no es va reunir i, per tant, la resolució que 

desestima la sol·licitud de l’interessat ho fa sense aquest preceptiu dictamen mèdic. 

L’absència de desplegament reglamentari de l’article 61.3 de la Llei 10/1994 no és 

obstacle per donar compliment a la disposició legal que obliga a la constitució del 

tribunal mèdic en aquests casos, ja que el fonament legal d’aquesta disposició és 

motivar adequadament la decisió del Departament, ja sigui per acceptar o denegar el 

passi de l’interessat a la situació de segona activitat, ja sigui per iniciar un expedient 

de jubilació. Val a dir que en aquest mateix sentit s’han pronunciat els tribunals. A tall 
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d’exemple, cal esmentar les sentències dels jutjats contenciosos administratius de 

Barcelona núm. 2 (21 de setembre de 2006) i núm. 13 (12 de setembre de 2007). 

El Síndic considera que la manca de desplegament reglamentari no pot ser un obstacle 

per a l’aplicació d’aquestes disposicions legals, a més que el mateix ordenament jurídic 

ofereix prou eines perquè l’òrgan que ha de resoldre sobre la sol·licitud de l’interessat 

pugui suplir aquesta mancança. 

Així, la normativa aplicable al Cos de Bombers de la Generalitat, al Cos Nacional de 

Policia i a les policies locals de Catalunya estableix que les resolucions relatives a la 

situació de segona activitat vagin precedides d’un dictamen mèdic del funcionari 

elaborat per un tribunal constituït a aquest efecte. 

En conseqüència, el Síndic demana al Departament que revisi la resolució que 

desestima la sol·licitud de l’interessat per iniciar de nou la tramitació del pertinent 

expedient administratiu, que ha d’incloure el dictamen mèdic emès per un tribunal 

constituït, segons les disposicions de la Llei 10/1994. El Síndic també demana a 

l’Administració que l’informi dels motius que justifiquen la manca d’aplicació analògica 

de la normativa existent en aquest cas. 

Finalment, l’estudi d’aquesta queixa ha permès al Síndic posar de manifest 

l’incompliment de la voluntat del legislador que suposa la manca de desplegament per 

reglament de la disposició de l’article 61.3 de la Llei 10/1994. Sembla que el contingut 

dels preceptes de la Llei 10/1994 relatius a la segona activitat no es limita a proclamar 

el dret, sinó que va més enllà. El fet és que després de més de deu anys des que el 

Parlament de Catalunya proclamà el dret de segona activitat, aquest dret encara no 

pot ser invocat per aquells membres del cos de mossos d’esquadra que s’hi podrien 

acollir.” 

6.1.- L’Informe 2015 del Síndic de Greuges de Catalunya recull una actuació sobre la Regulació 

de la segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra. Es basa en una resolució dictada en 

l’expedient obert amb motiu de l’actuació d’ofici que va iniciar el Síndic de Greuges sobre la 

reubicació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra afectats per discapacitat sobrevinguda. 

Us oferim la part de l’informe que parla d’aquesta qüestió: 

““Síndic de Greuges, Informe al Parlament 2015, pàg. 136  

17. Regulació de la segona activitat en el cos de mossos d’esquadra 
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Aquesta institució ha tingut accés als informes jurídics elaborats pel Comitè Espanyol 

d’Entitats de Representació de Persones amb Discapacitat (CERMI), organisme oficial 

de seguiment a Espanya de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les 

persones amb discapacitat, en què es qüestiona la regulació discriminatòria de la 

situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra 

(CME) que conté el Decret 246/2008, de 16 de desembre. 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha estudiat aquesta situació en el marc d’una 

actuació d’ofici, i ha comparat la diferent regulació de la segona activitat en el Cos de 

Bombers i en el CME, ambdós dependents del Departament d’Interior, arran de la qual 

ha conclòs el següent: 

– El Departament d’Interior manté una regulació diferent de la segona activitat 

per al personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat i per al personal 

al servei del CME. 

– En l’àmbit del CME es produeix una adscripció laboral diferent en funció de si 

la disminució de capacitats porta aparellada una declaració d’incapacitat 

permanent total (IPT) o no. 

Els llocs de treball no policial s’adrecen a les persones que hagin estat 

declarades en situació d’IPT quan, en canvi, les funcions previstes en segona 

activitat i les funcions dels llocs de treball no policial no són tan diferents. 

– S’exclou automàticament del passi a segona activitat els qui han estat 

declarats en situació d’incapacitat permanent total. 

La declaració d’una IPT per l’Institut Nacional de la Seguretat Social comporta el 

reconeixement d’una discapacitat física o psíquica per a l’exercici de les tasques 

fonamentals de la professió que no ha d’impedir la possibilitat de desenvolupar 

funcions en llocs de segona activitat, per a les quals no s’exigeix una elemental 

capacitat per a l’ús i el maneig de l’armament i la resta de mitjans de defensa 

reglamentaris, ni per a la conducció de vehicles en condicions normals ni una elemental 

capacitat motriu. 

Per aquest motiu, el Síndic ha recomanat al Departament d’Interior: 

1. 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 
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recullen la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb 

discapacitat i 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. 

2. Que no exclogui automàticament del passi a una situació de segona activitat 

les discapacitats físiques o psíquiques que comportin el reconeixement d’una 

IPT al personal funcionari del CME, sempre que, després de la valoració de les 

capacitats de la persona, aquesta pugui desenvolupar funcions d’aquesta 

situació. 

3. 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, sens perjudici que, voluntàriament, la persona interessada 

pugui demanar la jubilació per la declaració d’IPT, a l’empara de l’article 67.1 

c) de l’Estatut bàsic de la funció pública.” 

 

La compatibilitat amb el treball de les incapacitats permanents 

7.- Observacions sobre la compatibilitat amb el treball de 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.  

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. Recordem que a la segona activitat es 

passa a realitzar “altres funcions”. 

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 la 
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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 

la segona activitat, valoració que correspon a l’equip mèdic conforme estableix l’article 44 de 

la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals12. 

La discapacitat per si mateixa no genera exclusió, així doncs hem d’evitar 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. 

7.1.- 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. 

Aquest contingut és copiat literalment a les més recents Sentències 810/2015, 789/2015, 

796/2015 i 797/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

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

                                                           
12

 Article 44 
-1 El tribunal que ha d'emetre el dictamen mèdic a què es refereix l'article 43.1 s'ha de compondre de 
tres metges, un de designat per l'ajuntament, un de designat per l'interessat i un d'escollit per sorteig 
entre els facultatius del Servei Català de la Salut que tenen els coneixements idonis en relació amb el 
tipus d'afecció o de malaltia que pateix l'interessat. 
-2 Els metges del tribunal poden ésser recusats per causes de parentiu amb l'interessat, fins al quart 
grau de consanguinitat o fins al segon grau d'afinitat, per amistat íntima o enemistat manifesta amb 
l'interessat o per falta de la idoneïtat requerida. 
-3 El tribunal ha d'emetre el dictamen mèdic per majoria i l'ha d'elevar, acompanyat del parer del 
facultatiu que en discrepi, si s'escau, a l'òrgan municipal corresponent per tal que adopti la resolució 
pertinent, contra la qual es poden interposar els recursos que determina la legislació vigent en matèria 
de règim local. 
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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 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. 

Així doncs, ja d'entrada cal constatar la nul·litat de la resolució impugnada per 

prescindir absolutament del procediment previst a l'efecte de determinar o denegar la 

segona activitat que l'actor va demanar.  

És cert que l'article 64 disposa que en cas que s'apreciï la incapacitat de l'afectat per al 

compliment de les seves funcions, caldrà descartar la segona activitat per tramitar la 

invalidesa o la jubilació forçosa. Ara bé, aquesta alternativa, que és la comuna a la 

resta de funcionaris respecte els que no hi ha l'opció de la segona activitat, no 

correspon fins que no s'ha descartat que el mosso pugui efectuar no les funcions 

ordinàries sinó el conjunt de les funcions que es despleguen al cos, que poden ser 

moltes i molt variades.” 
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El raonament d’aquesta sentència també és aplicable a les policies locals, les resolucions de la 

Seguretat Social referides a les prestacions no poden causar estat i condicionar l'estatut del 

funcionari com a tal, i per resoldre sobre la segona activitat la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 

les policies locals, 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.  

Això és el que estableix la sentència davant que l’administració deia que corresponia la 

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

de I'EBEP: però NO correspon si hi ha la possibilitat de la segona activitat i no es descarta que 

es puguin fer altres funcions. 

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

capacitat respecte a les altres funcions 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 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 
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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 atendre per a això a 

la resolució d'incapacitat permanent total de la Seguretat Social”. 

Tot plegat és aplicable a les policies locals i 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. 
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7.2.- En general, es considera un tret fonamental a l'hora d'assumir la compatibilitat que tant 

la professió, com les tasques a realitzar siguin diverses a aquella per la qual es va ser declarat 

en incapacitat permanent total a tenor de la disposició 26a TRLGSS: 

“Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que 

inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de 

dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.” 

Però, tal com s’estableix al TRLGSS, esment a part mereixen aquelles professions en les quals 

és possible la denominada "segona activitat", com és el cas de les policies locals, i donada la 

jurisprudència dictada en tal sentit13. Hem d’intuir que la voluntat del legislador ve motivada 

pels especials riscos assumits en aquestes professions, pels quals la legislació reguladora 

d’aquests funcionaris tradicionalment preveu una situació administrativa específica 

anomenada segona activitat. 

El resultat d'aquesta jurisprudència sembla ser l'origen de la modificació introduïda en l'art. 

141.1 per l'art. 3.2, de la Llei 27/2011, d'1 agost, segons expressa el preàmbul i que a més 

afegeix la paraula "activitats" a la de "funcions", i encara que la primera després no s'incorpori 

a la norma: 

“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.” 

Per tant, segons expressa el preàmbul de la Llei 27/2011, es va produir la modificació 

introduïda en l'art. 141.1, per l'art. 3.2. 

A partir d'1 de gener de 2013 -disposició final dotzena-, la compatibilitat entre la incapacitat 

permanent total i la segona activitat apareix condicionada al fet que les noves funcions no 

coincideixin amb aquelles que van donar lloc a la pròpia pensió. 

Ja amb aquesta modificació del TRLGSS es deixava clar que les funcions denominades de 

segona activitat no són les que van donar lloc a la incapacitat permanent total i, per tant, 

està clara la compatibilitat a l’article 198.1 actual amb el mateix redactat: 

                                                           
13

 SSTS de 12-2-2003, rec. 861/2002 -EDJ 2003/7220-, 28-2-2005, rec. 1591/2004 -EDJ 2005/103633-, 27-
4-2005, rec. 998/2004 -EDJ 2005/90314-, 23-2-2006, rec. 5135/2004 -EDJ 2006/31888-, 10-6-2008, rec. 
256/2007 -EDJ 2008/155895-, 25-3-2009, rec. 3402/2007 -EDJ 2009/63163-. 
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“Artículo 198. Compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por 

incapacidad permanente. 

1. En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente será 

compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en 

otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron 

lugar a la incapacidad permanente total.” 

Aquesta modificació va suposar una alteració determinant del concepte mateix d'aquest 

concret grau d'incapacitat. Certament, la reforma de la Llei 27/2011 no va afectar a l'article 

137 LGSS que, en conseqüència, continuava definint la incapacitat permanent total com 

aquella que inhabilita per a la realització de totes o de les fonamentals tasques de la professió 

habitual, sempre que el subjecte pugui dedicar-se a una altra diferent. No obstant això, la 

interpretació d'aquest precepte a la llum de la nova redacció de l'article 141.1 LGSS, donada 

per la Llei 27/2011, ens porta a connectar la professió habitual amb les concretes funcions 

que van donar lloc a la incapacitat permanent total, al marge de les que es puguin exercir en 

segona activitat. 

En tot cas, és més que evident la voluntat del legislador quant a la plena compatibilitat de la 

incapacitat permanent total i la segona activitat, que ve expressada en el preàmbul de la Llei 

27/2011, d'1 agost. 

Hem de deixar molt clar el dret d’aquestes persones amb discapacitat a poder treballar en 

segones activitats, no es pot negar aquest dret. El dret al treball és independent de que la 

prestació per incapacitat permanent total sigui compatible o no amb el salari. 

Si la prestació fos incompatible amb el salari l’INSS la pot retirar, però mai negarà el dret al 

treball.  

En síntesi: 

1. La incapacitat permanent total implica que no es poden realitzar les fonamentals 

tasques de la professió de policia, però és compatible amb altres funcions que no 

siguin les fonamentals. 

2. Aquestes altres funcions, que no són les fonamentals, no han de ser aquelles que van 

donar lloc a la incapacitat permanent total. 
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3. La qual cosa porta a dir que les funcions que van donar lloc a la incapacitat permanent 

total són les fonamentals tasques de la professió de policia, i no les funcions 

denominades de segona activitat. 

4. En la professió de policia tenim contemplades altres funcions que no són les 

fonamentals, sinó complementàries, que es poden realitzar passant a segona activitat. 

5. El legislador va establir modificacions deixant expressada la seva voluntat de que serà 

compatible 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, com és el 

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

activitat. 

6. Aquestes persones amb discapacitat tenen dret a poder treballar en segones activitats, 

no es pot negar aquest dret. El dret al treball és independent de que la prestació per 

incapacitat permanent total sigui compatible o no amb el salari. Si la prestació fos 

incompatible amb el salari l’INSS la pot retirar, però mai negarà el dret al treball.  

7.3.- Sobre la incapacitat permanent total: important tenir en compte un Informe d’Inspecció 

de Treball i Seguretat Social de Barcelona, realitzat a requeriment d’un jutjat, sobre la 

integració de mossos d’esquadra amb discapacitat sobrevinguda amb una incapacitat 

permanent total. 

Inspecció de Treball va manifestar que el decret de segona activitat de mossos d’esquadra 

discrimina de forma directa a persones amb una discapacitat i també en relació a d’altres 

cossos. Va afirmar 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 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 
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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”. 

7.4.- Compatibilitat amb el treball de la incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa: 

Fixem-nos que diu la Sentència 806/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 

contenciosa administrativa, Secció quarta: 

“CUARTO.- También antes de analizar la cuestión propiamente dicha en apelación 

procede hacer una breve mención al criterio de compatibilidad entre pensión por 

incapacidad permanente total y desarrollo laboral con arreglo a la LGSS. 

Esta compatibilidad, declarada expresamente por la LGSS (tanto en el texto de 1.994, 

artículo 141, como en la actual LGSS de 2.015, artículo 198) supone que la pensión 

vitalicia correspondiente a la incapacidad permanente total es compatible con el 

salario que pueda percibir el trabajador, en la misma empresa o en otra distinta, 

siempre que las funciones no coincidan con las que dieron lugar a la incapacidad 

permanente total. 

Precisamente, sobre esta compatibilidad (aunque referida a la IPA, es decir, a una 

incapacidad de mayor grado incluso) el Tribunal Supremo ha realizado una serie de 
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reflexiones en sentencia dictada en casación para unificación de doctrina en recurso 

480/2007, que resultan de interés. En este sentido, señaló que: 

“TERCERO.- (...)3 (...) la cuestión que se plantea no ofrece la misma claridad si 

se atiende al dato de que el derecho al trabajo no puede negarse a quien se 

encuentra en situación de IPA o GI, porque así lo reconoce el artículo 35 CE (...) 

CUARTO.- ...(...) D) La incompatibilidad de que tratamos tendría un cierto 

efecto desmotivador sobre la reinserción social y laboral de quien se halla en 

IPA o GI, pues aunque las cotizaciones satisfechas por el nuevo trabajo habrían 

de tener eficacia respecto de prestaciones futuras (...), lo cierto es que la 

suspensión de la pensión por la percepción de ingresos debidos al Trabajo 

ordinario (...) privaría prácticamente de estímulo económico a una actividad 

que con toda seguridad ha de realizarse con considerable esfuerzo -psicofísico- 

por parte del inválido; y 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 represente -en el indicado marco de actividades sedentarias- 

un considerable acicate para la deseable reinserción social de los trabajadores 

con capacidad disminuida”. 

Criterio de compatibilidad que en el caso enjuiciado debe valorarse en aquellos 

supuestos previstos legalmente de segunda actividad en la Administración, y que esta 

Sala ha examinado en relación al Cuerpo de Mossos d'Esquadra al resolver los recursos 

de apelación planteados en sentencias núm. 789, 796 y 797 del año 2015, que 

confirman las sentencias de instancia, teniendo en cuenta que la discriminación 

positiva halla su justificación en los riesgos que asume el mosso d'esquadra al 

desempeñar su profesión. 

[...] recogida la posibilidad de la segunda actividad dentro del cuerpo, nada obsta a 

la aplicación de aquella compatibilidad a la que hemos hecho referencia al principio.” 

Com explica la sentència, en relació a les incapacitats permanents absolutes i la gran invalidesa 

el Tribunal Suprem 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 
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legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la 

Seguretat Social14. 

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”. 

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. 

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. 

Com s’ha vist, el Tribunal Suprem, Sala de lo social, Nº de Recurso: 480/2007, Sentencia 30 de 

Enero de 2008, deixa molt clar que amb una incapacitat permanent absoluta, i fins i tot amb 

una gran invalidesa, es pot treballar15. 

                                                           
14

 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. 
 
15

 TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL, Nº de Recurso: 480/2007 Sentencia 30 de Enero de 2008: 
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Un 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 propi 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 rodes16. 

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 Càmera17. 

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.” 

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 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 

                                                                                                                                                                          
“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.” 
 
16

 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/ple-sense-barreres-1684781 

17
https://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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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. 

O només es pot de regidor o de diputat? 

Es pot treballar i es deure de l’administració pública esgotar totes i cadascuna de les 

possibilitats per integrar a aquestes persones, començant per valorar qualsevol capacitat que 

pugui tenir per desenvolupar alguna de les múltiples funcions complementàries que es podrien 

realitzar al cos.  Sembla difícil que dintre de l’ampli ventall de possibilitats que pugui haver i els 

avenços tecnològics actuals, no es puguin implementar tots els ajustaments raonables que un 

Ajuntament pugui tenir al seu abast. 

És compatible treballar amb aquestes incapacitats, aquesta és la voluntat del legislador, una 

altra cosa és la voluntat política de l’Ajuntament. 

 

Esperit i naturalesa legal de la segona activitat als cossos 

especials de funcionaris en relació als cossos generals 

8.- Per no arribar a conclusions errònies, és cabdal entendre l’esperit i la naturalesa legal de la 

segona activitat als cossos especials de funcionaris en relació als cossos generals. 

S’ha de fer esment de 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. 

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 (segona activitat) 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.     

8.1.- Què és la segona activitat? Quan a l’informe es determina què és la segona activitat i 

quina és la seva regulació, es circumscriu als articles 43 i 44 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de 

les policies locals i a l’article 7 del Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona. (pàgina 13 apartat A) 
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Igual que en la Llei de Mossos d'Esquadra, la Llei 16/1991 no estableix cap limitació o excepció 

del personal que pot sol·licitar el passi a segona activitat per disminució de la capacitat. 

“Article 43 

1. Els policies locals que segons dictamen mèdic o per raó de l'edat, que en cap cas pot 

ésser inferior a cinquanta-set anys, tenen disminuïda llur capacitat per a complir el 

servei ordinari passen a la situació de segona activitat, d'acord amb el que disposi el 

reglament municipal respectiu.” 

8.1.1.- Per una banda, si tothom pot fer el treball essencial de policia, quin sentit té la segona 

activitat? 

Fixem-nos com l’article 7.2 del Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona és restrictiu amb persones amb discapacitat: 

“En qualsevol cas la disminució de la capacitat no ha de ser de tal intensitat que faci al 

funcionari invàlid pel treball essencial de Policia. No serà compatible la situació de 

segona activitat amb la declaració de cap grau d invalidesa per l’òrgan competent, 

llevat de la invalidesa parcial.” 

El que aquí es fa és acotar el requisit legal de “disminució de la capacitat”, afegint al contingut 

legal qüestions bastant “forçades”. Per justificar-ho se’ns van donar en un informe arguments 

que cauen pel seu propi pes. Per exemple: 

 (la disminució de la capacitat) “no afecta a la totalitat de les funcions bàsiques i 

fonamentals de la professió de policia”  

 Es pot fer de policia a mitges, una quarta part?  

 “sempre que aquesta disminució no sigui de tal intensitat que les impedeixi, de forma 

permanent desenvolupar les funcions pròpies del seu cos o escala”    

 Intensitat? Disminució intensa? 

 “sempre que aquestes persones funcionaries, amb capacitat disminuïda, continuïn sent 

valorades com a aptes per a la realització de les funcions policials pròpies de la seva 

escala i categoria” 

 Doncs llavors, si són aptes, que no passin a segona activitat, no? 

 “el límit a aquesta segona activitat, és justament quan l’empleat ja no té les capacitats 

funcionals suficients per a realitzar les tasques de la professió” 
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 El límit? El requisit a la llei és la disminució de la capacitat, sense cap límit. 

 “estem davant aquell ventall de situacions intermèdies entre la plena capacitat i la 

desaparició de les capacitats per a desenvolupar les funcions de policia, és a dir, fins 

que les capacitats residuals que resultin invalidants”  

 Una situació intermèdia? Ni sí ni no però tot el contrari? 

 “en el cas de les incapacitats permanents en grau de total o superior es sobrepassa 

aquest límit”  

Amb tot el respecte, amb aquests arguments alguns volen forçar aquesta qüestió pràcticament 

arribant a l’absurd. 

El que no pot fer un reglament de segona activitat és vulnerar clarament el principi de 

jerarquia normativa, per ser més restrictiu el desenvolupament reglamentari que l'establert 

per la llei. 

No es protegeix enfront de la discriminació si és la pròpia normativa la que exclou de poder 

passar a segona activitat a les persones declarades en situació d'incapacitat permanent, és a 

dir, no només no es protegeix sinó que a més la norma és per se discriminatòria.  

Així, hi ha reglaments que defineixen un tractament diferent segons la situació administrativa 

de discapacitat, és a dir, que preveu el passi a segona activitat pels qui “tenen disminuïda la 

seva capacitat per complir amb el servei ordinari”, però no pels qui tinguin declarada una 

incapacitat permanent total laboral.  

En aquest sentit, una mateixa situació de fet: pèrdua de capacitats, troba solucions diferents, 

sense que es permeti a qui estan en situació d'incapacitat permanent laboral que la seva 

capacitat sigui valorada i avaluada, és més, el nivell de discriminació és tal que ni tan sols es 

planteja l'adaptació del lloc de segona activitat mitjançant ajustaments raonables, la qual cosa 

porta a l'extinció de la seva condició de funcionari per motiu de discapacitat, la qual cosa 

constitueix una discriminació.  

8.2.- La segona activitat es defineix a les Sentències 810/2015, 789/2015, 796/2015 i 797/2015 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que reconeixen danys morals com a 

conseqüència del temps d’espera excessiu que van haver de suportar quatre funcionaris 

afectats amb una incapacitat permanent total sense que els fossin assignats uns llocs en 

segona activitat.  
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Aquests funcionaris pertanyen al cos de mossos d’esquadra, però la definició és aplicable per 

analogia a les policies locals. 

Fem un extracte d’aquestes sentències:  

“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”. 

“[…] 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 
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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”. 

“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.” 

“[…] 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”. 

“[…] 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.” 

“[…] 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 […]” 

8.3.- La situació de segona activitat es regula per llei atès que suposa una modificació de la 

situació administrativa dels funcionaris de policia. 

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals anuncia al preàmbul: 

“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.” 

I a l’article 43 es parla de “situació de segona activitat”.  
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En l’informe jurídic que va acompanyar l’aprovació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de Mossos 

d’Esquadra18, és molt interessant observar el que diu en referència als articles que tracten la 

segona activitat, ja que deixa clar que aquesta situació es regula per llei atès que suposa una 

modificació de la situació administrativa dels funcionaris de policia.  

“Informe relatiu a l’avantprojecte de llei de la policia autonòmica de Catalunya” 

“Els articles 63 a 66 de la Llei 10/1994 regulen el possible pas a la segona activitat dels 

membres de la policia autonòmica, regulació que es fa per llei atès que suposa una 

modificació de la situació administrativa dels funcionaris de policia. (STC 99/87 F.J. 

3.c).” 

Amb això, sorprèn que a l’informe es digui que: 

“La situació administrativa de segona activitat com a tal és inexistent en l’àmbit de les 

policies locals catalanes i de la pròpia Generalitat de Catalunya” (pàgina 18, paràgraf 

5è) 

Si acudim a la  Sentencia nº 99/1987 de Tribunal Constitucional, Pleno, 11 de Junio de 1987, 

es veu clar: 

“ FJ. 3 c) En el primer inciso de su art. 103.3 la Constitución ha reservado a la Ley la 

regulación de la situación personal de los funcionarios públicos y de su relación de 

servicio o «régimen estatutario», por emplear la expresión que figura en el art. 

149.1.18 de la misma Norma fundamental. Es éste, desde luego, un ámbito cuyos 

contornos no pueden definirse en abstracto y a priori, pero en el que ha de entenderse 

comprendida, en principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la 

condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa y 

a las situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad 

de los funcionarios y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración, en 

su caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de 

trabajo al servicio de las Administraciones Públicas, pues habiendo optado la 

Constitución por un régimen estatutario, con carácter general, para los servidores 

públicos (arts. 103.3 y 149.1.18), habrá de ser también la Ley la que determine en qué 

casos y con qué condiciones puedan reconocerse otras posibles vías para el acceso al 

servicio de la Administración Pública. Las normas que disciplinen estos ámbitos serán, 

en el concepto constitucional, ordenadoras del Estatuto de los funcionarios públicos, 

                                                           
18

 https://ailmed.files.wordpress.com/2008/04/informe-juridic-llei-10-94.pdf 
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pues todas ellas interesarán directamente a las relaciones entre éstos y las 

Administraciones a las que sirven, configurando así el régimen jurídico en el que 

pueda nacer y desenvolverse la condición de funcionario y ordenando su posición 

propia en el seno de la Administración. Esta normación, en virtud de la reserva 

constitucional a la que se viene haciendo referencia, habrá de ser dispuesta por el 

legislador en términos tales que, de conformidad con lo antes observado, sea 

reconocible en la Ley misma una determinación material suficiente de los ámbitos así 

incluidos en el Estatuto funcionarial, descartándose, de este modo, todo 

apoderamiento explícito o implícito a la potestad reglamentaria para sustituir a la 

norma de Ley en la labor que la Constitución le encomienda. Si estos límites se 

respetan no podrá decirse inconstitucional la remisión legal al Reglamento, según ya se 

apuntó por este Tribunal en el fundamento jurídico 6.° de su Sentencia 57/1982. Se 

trata, pues, de apreciar si en los concretos preceptos de Ley que se impugnan se ha 

incurrido o no, por referencia a esta reserva constitucional, en la «deslegalización 

encubierta» que denuncian los recurrentes.” 

La regulació de la situació de segona activitat es fa per la pròpia Llei 16/1991, de 10 de juliol, 

de les policies locals atès que suposa una modificació de la situació administrativa dels 

funcionaris de policia, igual que ho fa la Llei 10/1994 del cos de mossos d’esquadra. 

Per tal motiu, res no impedeix que puguin passar persones amb discapacitat a una nova 

situació administrativa regulada per llei. Efectivament, és una situació nova que es crea per 

llei que no es contempla al TREBEP, ni al Decret Legislatiu 1/1997. 

 

L’accés a la Funció Pública de les persones amb discapacitat 

9.- 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 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 Famílies19. 

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 

                                                           
19

 

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_fun
cio_publica/pgov_sistemes_acces_sel_personal/pgov_acces_persones_discapacitades/ 
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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 
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discapacitat sobrevinguda al llarg de la vida laboral resulti que la pròpia administració “expulsi” 

a la persona amb discapacitat estant en actiu.  

Resulta que un funcionari que adquireix, per exemple, una paraplegia (i se li reconegui una 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa) es queda sense feina per motiu de 

discapacitat, però immediatament pot accedir a la funció pública amb un tant per cent de 

places reservades.  

L’expulsen per discapacitat però complim la CDPD perquè pot accedir? Creiem que és 

indefensable. 

9.1.- Més surrealista encara la qüestió anterior en els cossos especials de funcionaris que 

tenen contemplada una segona activitat, sigui mosso, bomber o policia local, una persona 

amb discapacitat es quedi sense feina sense avaluar la seva capacitat i contrastar-la amb 

l'elenc de funcions i tasques que assumeix el cos. 

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. 

Sobre el tema de tornar a accedir a la funció pública, és perfectament aplicable a les policies 

locals el contingut de l’apartat anterior (a més de com es defineix la segona activitat i la seva 

raó de ser) en les Sentències 810/2015, 789/2015, 796/2015 i 797/2015 del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, en el sentit de:   

1. El reconeixement legal a la segona activitat forma part del dret estatutari de les 

policies locals des que va entrar en vigor la Llei 16/1991. 

2. Des que va entrar en vigor la Llei 16/1991, els funcionaris del Cos saben que si es 

produeix la contingència de disminució de les condicions físiques o psíquiques, 

qualsevol que sigui la causa, ja que la llei no les distingeix, tenen dret al fet que es 

declari la situació de segona activitat. 

3. Des que va entrar en vigor la Llei 16/1991, el policia local sap que els riscs que 

assumeix en l'acompliment de la seva professió tenen una compensació mitjançant el 

reconeixement de la situació de segona activitat i que té dret a la seva salvaguarda si 

es produeix una disminució de les condicions físiques o psíquiques. 
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4. Tal previsió normativa incideix en la confiança legítima del funcionari oferint-li la 

certesa que arribat el cas podria obtenir un lloc de treball ajustat a les seves noves 

condicions psicofísiques. 

5. Els ciutadans, i per tant també els funcionaris, han de poder preveure i ordenar la seva 

trajectòria vital de manera que el seu projecte personal i professional tingui garantit 

un mínim d'estabilitat.  

6. L'actuació de l'Administració Local ha de ser coherent amb els precedents i amb les 

expectatives que genera, perquè una bona Administració és una Administració racional 

i d'acord amb l'objectiu de servei públic. 

7. La finalitat que regulació de la segona activitat persegueix que és aconseguir la plena 

indemnitat per a aquells funcionaris de la Policia Local que no puguin exercir el seu 

originari lloc de treball però sí un altre en segona activitat, dignificant-li i donant-li 

satisfacció personal. 

 

La denúncia del CERMI a l’ONU sobre l’incompliment de la 

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat 

9.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) té 

encomanat per l'Estat espanyol oficialment el seguiment de l'aplicació en aquest país de la 

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), adoptada 

per Nacions Unides el 13 de desembre de 2006 i signada i ratificada pel Regne d'Espanya. 

Va ser nomenat formalment per acord del Consell Nacional de la Discapacitat al setembre de 

2008, en compliment del que es disposa en l'article 33.2 de la CDPD. Aquesta designació es va 

reiterar per mandat normatiu, en virtut del contingut en la Disposició addicional primera del 

Reial decret 1276/2011, de 16 de setembre, d'adaptació normativa a la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat: 

“Designación de mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar en 

España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Sin perjuicio de las funciones del Defensor del Pueblo como Alto 

Comisionado para la defensa de los derechos humanos, y a los efectos del número 2 del 

artículo 33 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad, se designa al Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI), en tanto que asociación de utilidad pública más representativa 

en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad, como mecanismo 

independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación en España del citado 

Tratado internacional.”  

9.1.- El CERMI va realitzar un informe sobre anàlisi de legalitat, des del punt de vista de la 

igualtat i no discriminació, de la situació de la Policia Local de Catalunya en relació al passi a 

segona activitat20 

Les conclusions a les que arriba el CERMI: 

1. No pot definir-se o aplicar-se el passi a segona activitat des de l’exclusió indubtable i sense 

gradacions dels quals estiguin en situació d’incapacitat permanent (amb independència del 

grau o tipus), doncs és constitutiu de discriminació directa, doncs s’identifica un col·lectiu 

al que exclou. 

2. Aquestes funcionàries i funcionaris, 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 pressupòsit de la seva falta de 

capacitat per a aquest acompliment. 

3. Tant els Desenvolupaments normatius que limitin aquesta opció, com la seva falta deixen 

en una situació de vulneració de drets al personal de la policia local que, amb una situació 

d’incapacitat permanent, requereixi el passi a segona activitat o qualsevol altra. 

4. La previsió legal d’extingir la condició funcionarial per motiu de declaració d’incapacitat 

pot estimar-se discriminatòria, doncs el que determina la incapacitat és la impossibilitat de 

l’acompliment del lloc habitual, però no un altre, i molt menys per a segona activitat doncs 

està pensat per a aquests casos de disminució de la capacitat. Des del principi d’igualtat i 

no discriminació en l’ocupació i el dret als ajustaments raonables, la situació d’incapacitat 

no pot per se generar la situació de jubilació, és necessària una valoració de la seva 

capacitat des dels principis d’igualtat i no discriminació. 
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5. Per això no pot lligar-se incapacitat a jubilació. I per això, si la funcionària o el funcionari 

fossin aptes no estarien dins de l’àmbit d’incompatibilitats entre la prestació per 

incapacitat i la retribució per les seves funcions. 

6. A més, aquestes obligacions de protecció de la igualtat i no discriminació, recauen de 

forma especial i singular en l’àmbit del 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. 

9.2.- El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal 

plataforma de la discapacitat a Catalunya, dóna suport a les accions iniciades per les nostres 

associacions i reclama la revisió de la normativa per garantir la plena igualtat i no discriminació 

dels agents amb discapacitat21: 

“Barcelona, 27 de maig de 2015.- El Comitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitat (COCARMI), màxim representant del moviment associatiu de la 

discapacitat a Catalunya, vol denunciar, conjuntament amb les entitats Associació per 

la Integració Laboral – Mossos d’Esquadra amb Discapacitats (AIL-MED), l’Associació 

per la Integració Laboral dels Bombers de la Generalitat de Catalunya amb Discapacitat 

(AILBOD) i l’Associació per la Integració Laboral – Policia Local amb Discapacitats (AIL-

POLD), la discriminació que pateixen actualment els mossos d’esquadra, bombers i 

policies locals amb discapacitat quan,després de la declaració d’incapacitat 

permanent,intenten accedir al que s’anomena “segona activitat” dins del cos 

corresponent. 

La segona activitat és una situació administrativa especial que permet,als agents que 

per raó de la seva edat o discapacitat ja no poden desenvolupar les funcions que 

realitzaven fins al moment, passin a complir altres tasques dins del cos. 

El trasllat a aquesta segona activitat és sovint limitat a determinats casos o 

directament rebutjat, la qual cosa obliga a la persona afectada a abandonar el cos i 

perdre la condició de funcionari públic. En altres casos, els agents són enviats a casa a 

l’espera del trasllat sense rebre cap document oficial que els informi de la seva situació 

(quelcom contrari a la legislació laboral), període durant el qual no solen percebre cap 

salari. A més, quan es produeix el canvi de funcions ve acompanyat per canvis 
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d’horaris, pèrdua de l’uniforme, retirada de credencial i placa, negació d’una carrera 

professional i la realització de tasques no sempre relacionades o auxiliars a les que es 

feien amb anterioritat a la situació de discapacitat. D’altra banda, en alguns casos es 

considera incompatible amb la percepció d’una pensió per la incapacitat permanent. En 

aquests casos, es vincula la incapacitat amb una jubilació forçosa, malgrat que aquesta 

no implica necessàriament manca de capacitat per treballar. Un informe elaborat pel 

Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), assenyala que 

en aquests casos es pot ocupar un lloc de treball diferent amb les corresponents 

adaptacions o suports, si s’escau. 

Limitar o negar l’accés a una segona activitat vulnera el dret a l’ocupació, la igualtat i 

no discriminació en l’entorn laboral. Per això, el COCARMI, AIL- MED, AILBOD i AIL-

POLD reclamem una revisió de la normativa autonòmica i local relacionada amb els 

cossos de mossos d’esquadra, bombers i policies locals per tal de garantir als agents 

amb discapacitat sobrevinguda la seva reincorporació al cos en un lloc de treball digne, 

en igualtat de condicions i sense discriminació. 

El proper 28 de maig a les 12 hores, compareixerà el president d’AILMED, Àngel 

Gómez-Quintero, a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, per informar 

sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra amb 

relació als drets humans. Anirà acompanyat de Luis Cayo Pérez Bueno, president del 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Antonio 

Guillén i Enric Botí, president i secretari general, respectivament, del Comitè Català de 

Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI). Abans de la compareixença 

seran rebuts en audiència per la Presidenta del Parlament de Catalunya, M. H. Sra. 

Núria de Gispert i Català.” 

9.3.- El CERMI constata també al seu informe “Derechos Humanos y Discapacidad: Informe 

España 2014” que es vulnera la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat amb 

la policia local catalana22 a la qual li sobrevé una discapacitat, que implica el reconeixement 

d’una incapacitat laboral, ja que se’ls nega l’accés a la denominada segona activitat. Són 

“vulneracions a la igualtat i no discriminació en el dret al treball de les persones amb 

discapacitat”. 
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Mentre que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals no estableix cap limitació o 

excepció del personal que pot sol·licitar el passi a segona activitat, es denega el passi o bé per 

inexistència de reglament o per l’inici d’un expedient de jubilació per incapacitat permanent. 

Així, el CERMI analitza a l’informe que “ha de tenir-se present que, precisament, les 

declaracions d’incapacitat emeses per l’INSS valoren la capacitat en relació a la professió 

habitual, per tant no valoren la capacitat en relació a segona activitat, aspecte que sí ha de 

valorar-se pel passi, precisament, com a garantia de la igualtat i no discriminació i per a la 

provisió dels ajustos raonables que siguin necessaris”. 

En relació als desenvolupaments reglamentaris municipals que exclouen el passi a segona 

activitat als policies locals en situació d’incapacitat permanent reconeguda, l’informe posa com 

a exemple a l’Ajuntament de Barcelona i considera que es tracta d’una “il·legalitat normativa 

per vulnerar el principi de jerarquia normativa, per ser més restrictiu el desenvolupament 

reglamentari que l’establert per la llei”. 

L’informe és especialment dur amb l’Ajuntament de Figueres, on a l’hora de debatre un 

reglament de passi a segona activitat va desoir l’enfocament de drets humans que estableix la 

CDPD, i va emetre un dictamen amb un text que defineix una “interpretació lliure i errònia de 

la CDPD”, que “obvia l’obligatorietat de la CDPD com a tractat internacional”, és més, “no és 

un text jurídicament vinculant, o almenys això es dedueix del dictamen elaborat”. 

L’ajuntament de Figueres també “interpreta restrictivament la llei de policies locals de 

Catalunya i considera que la previsió de la mateixa de la segona activitat és només per els qui 

tinguin les seves capacitats disminuïdes, però en cap cas per els qui les hagin perdut 

completament com és el cas de les persones a les quals se’ls ha estat reconeguda una 

incapacitat. Precisament, aquest tipus de prejudicis que igualen discapacitat a incapacitat són 

una de les barreres mentals que més dificulten i impedeixen l’accés al mercat laboral de les 

persones amb discapacitat”. 

La publicació es remet al Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, 

amb seu en Ginebra (Suïssa), com a màxima autoritat en el seguiment mundial de la 

Convenció. A més, a Espanya, el CERMI remet l’informe al Govern central, a les Corts Generals 

a través de la Comissió de Discapacitat del Congrés, a la Defensora del Poble, a la Fiscalia 

General de l’Estat i al Consell General del Poder Judicial. 
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9.4.- El CERMI insta al seu Ajuntament a aplicar la CDPD adreçant una carta a l’alcaldessa de 

Barcelona, Sra. Ada Colau, demanant que cesi la discriminació a policies amb discapacitat23, de 

la que encara s’està esperant alguna resposta (s’adjunta la carta al final): 

“Madrid, 7 de marzo de 2016. 

Señora Alcaldesa, estimada amiga: 

Me dirijo a Usted en nombre del movimiento social de la discapacidad articulado en 

torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-

 http://www.cermi.es), que tiene encomendado por el Estado español oficialmente (1) 

el seguimiento de la aplicación en este país de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006 y firmada y ratificada por el Reino de España. 

El motivo de este escrito es instar a su Ajuntament, y en concreto al Área de Gobierno 

responsable de Seguridad y Policía Local, a aplicar con total convicción los principios, 

valores y mandatos de la Convención citada en la normativa, decisiones y prácticas 

que guarden relación con las policías locales dependientes de esa Corporación que 

adquieren una discapacidad en el desempeño de sus funciones como empleados 

públicos. 

A partir de numerosas y sostenidas denuncias y quejas de miembros de este cuerpo de 

seguridad, y de sus asociaciones representativas, el CERMI ha investigado la situación 

de estos empleados públicos con discapacidad y tras un minucioso análisis ha llegado a 

la conclusión firme de que la legislación, las políticas y las prácticas tanto de la 

Generalitat de Catalunya como del propio Ajuntament de Barcelona en relación con 

estos empleados públicos con discapacidad son contrarias a la legalidad nacional, 

europea y española, pues contienen elementos claramente discriminatorios y lesivos 

de los derechos humanos de estas personas. 

Se trata de una discriminación estructural, deliberada y permanente por razón de 

discapacidad, que supone vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades y de 

trato, a la acción positiva y a los ajustes razonables que asisten a toda persona con 

discapacidad residente en un país cuyo Estado de pertenencia es parte de la 

Convención supracitada de 13 de diciembre de 2006. 
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Ante este estado de cosas, como poder público sometido y vinculado por los principios, 

valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, emplazamos a su Ajuntament a: 

• Plantear al Parlament de Catalunya la necesidad de reformar toda la legislación 

catalana relativa a los miembros de cuerpos de seguridad y protección que adquieren 

una discapacidad en el desempeño de sus funciones, que sea plenamente compatible 

con la visión de derechos humanos de las personas con discapacidad y que supere el 

grave problema que Catalunya y Barcelona presentan en esta esfera. 

• Cesar, hasta tanto se disponga de esa nueva legislación autonómica respetuosa de 

los derechos humanos, toda práctica administrativa local que suponga vulneración de 

derechos de estas personas, que causa enormes perjuicios y lesiona bienes jurídicos 

dignos de toda protección. 

• Entablar de modo inmediato un diálogo profundo y amplio con las asociaciones 

representativas de miembros con discapacidad de las policías locales de Catalunya, en 

la que se integran los de Barcelona, para alumbrar un consenso básico, que se plasme 

en un marco normativo y unas practicas renovados conformes y ajustadas a la 

Convención de la ONU de 2006. Estas personas y sus entidades representativas han de 

participar en pie de igualdad con el resto de partes en los foros que el Ajuntament de 

Barcelona ha puesto o ponga en marcha para examinar y proponer soluciones a los 

problemas señalados. 

En la confianza de que la Corporación que preside tenga en cuenta, asuma y ponga en 

práctica las demandas contenidas en este escrito, en espera de sus noticias, reciba un 

atento saludo. 

Luis Cayo Pérez Bueno 

Presidente  CERMI 

(1) Nombrado formalmente por acuerdo del Consejo Nacional de la Discapacidad en 

septiembre de 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.2 de la 

Convención. Esta designación se reitero por mandato normativo, en virtud de lo 

contenido en la Disposición adicional primera del Real Decreto 1276/2011, de 16 de 

septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad.” 
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9.5.-A l’informe Derechos Humanos y Discapacidad: Informe España 2015”, el CERMI fa pública 

la denúncia d’un Guàrdia Urbà de l’Ajuntament de Barcelona a Nacions Unides per 

discriminació per discapacitat24 

En concret, la Comunicació parteix del cas de Vicenç Flores, funcionari de la Guàrdia Urbana de 

l’Ajuntament de Barcelona, que en 2009 va sofrir un accident laboral que li va ocasionar una 

discapacitat. La situació discriminatòria objecte de denúncia és l’exclusió de forma directa de 

la possibilitat de mantenir-se en actiu a través del passi a segona activitat, ja que aquest té 

reconeguda una discapacitat sota la modalitat d’incapacitat laboral permanent total. 

L’oficina de drets humans de Nacions Unides va comunicar al CERMI, el dos de novembre de 

2015, l’admissió d’aquesta comunicació individual. Es tracta de la primera vegada en la qual 

Espanya ha estat denunciada davant l’ONU per falta d’igualtat de les persones amb 

discapacitat. 

9.6.- El COCARMI aplaudeix l’ajuntament de Palafrugell per ser pioner en regular la segona 

activitat d’acord amb la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 

Barcelona, 5 d’octubre de 2016.- El Comitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de la discapacitat a Catalunya, celebra 

l’aprovació, a Palafrugell, del primer reglament de segona activitat d’un cos policial totalment 

adaptat a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Amb 

motiu de la seva presentació, que va tenir lloc ahir a la tarda en aquesta localitat, es va posar 

de relleu la necessitat que la resta de municipis catalans també aprovin els seus respectius 

reglaments, tal com preveu la Llei de Policia Local de Catalunya. 

Els reglaments de segona activitat regulen el pas a altres tasques per raons d’edat o de 

discapacitat en els casos en què l’agent ja no pot desenvolupar les tasques habituals del cos. 

Però tot i que aquest pas està legalment reconegut, són habituals les situacions en què policies 

locals (i també mossos d’esquadra i bombers), són apartats del cos o bé sotmesos a situacions 

de desigualtat respecte la resta de companys. Aquesta discriminació va ser denunciada l’any 

passat davant l’ONU pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat 

(CERMI). 

El reglament aprovat a Palafrugell ha pres com a model una proposta de les associacions per la 

integració laboral de mossos d’esquadra, bombers de la Generalitat i policies locals amb 

discapacitat. 
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El text és un pas endavant en l’efectiu reconeixement dels drets laborals dels policies locals 

amb discapacitat, així com una eina útil a l’hora de posar en pràctica les mesures que facilitin 

aquesta transició a una altra tasca. I serà, sens dubte, un document que pot servir de guia i 

exemple a altres municipis catalans que encara no hagin desenvolupat la Llei de Policia Local. 

A la seva presentació ahir, a Palafrugell, van assistir l’alcalde de la localitat, Juli Fernández, el 

president del CERMI, Luis Cayo Pérez, el secretari general del COCARMI, Enric Botí, i el 

president de l’Associació per la Integració Laboral de Policies Locals amb Discapacitats, Vicenç 

Flores, a més de representants de l’Associació per la Integració-Mossos d’Esquadra amb 

Discapacitats i de l’Associació per la Integració Laboral-Bombers de la Generalitat amb 

discapacitats. 

 

Conclusions a destacar 

1. Catalunya porta deu anys sense adaptar les lleis, els principis i mandats de la CDPD, que 

va aprovar Nacions Unides l’any 2006. Encara que s'ha avançat de forma important en la 

implantació creixent de la CDPD, encara cal adoptar innovacions i modificacions 

legislatives i reglamentàries de gran importància. 

2. 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 la CDPD és directament invocable i aplicable en tots els nivells territorials. 

3. L'article 27 CDPD en relació a l'ocupació estableix dues obligacions indubtables: (a) la 

igualtat i no discriminació; i (b) l'obligatori desenvolupament i garantia pels Estats Part de 

l'accés i manteniment en l'ocupació.  

4. Existeix normativa i pràctica administrativa i judicial que impedeix el manteniment de 

l'ocupació després de la declaració d'una incapacitat permanent laboral, en definir una 

barrera en el passi a segona activitat. L'obligació de salvaguarda i promoció del dret al 

treball per a les persones que adquireixen una discapacitat durant l'ocupació es veu 

completament vulnerada i no s'han adoptat les mesures conduents a aquest fi. 

5. Totes les persones amb discapacitat, amb incapacitat permanent o sense, estan 

emparades pels mateixos drets. Són termes comparatius respecte a persones amb 

discapacitat que són tractades de manera diferent que d’altres:  

5.1. La incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa. 
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5.2. Tal com s’extreu de les definicions establertes a la CDPD, el Reial Decret Legislatiu 

1/2013 o de les sentències del TJUE, tota persona que hagi passat a segona activitat 

per motiu de disminució de la capacitat per a complir el servei ordinari, com estableix 

la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, a l’article 43, és una persona 

amb discapacitat.  

5.3. També són persones amb discapacitat les persones que tinguin reconeguda una 

incapacitat permanent parcial. A la definició d’incapacitat permanent parcial a la 

disposició 26a TRLGSS veiem que, tal com s’extreu de les definicions establertes a la 

CDPD, el Reial Decret Legislatiu 1/2013 o de les sentències del TJUE, aquesta 

disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a la professió comporta que 

amb aquesta incapacitat permanent també es té la consideració de persona amb 

discapacitat, ja que 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. 

6. 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.  

7. Un reglament de segona activitat no pot vulnerar el principi de jerarquia normativa, per 

ser més restrictiu el desenvolupament reglamentari que l'establert per la llei. No pot 

definir un tractament diferent segons la situació administrativa de discapacitat, en aquest 

sentit sí preveu el passi a segona activitat pels qui “tenen disminuïda la seva capacitat per 

complir amb el servei ordinari”, però no pels qui tinguin declarada una incapacitat 

permanent total laboral. En aquest sentit, una mateixa situació de fet: pèrdua de 

capacitats, troba solucions diferents, sense que es permeti a qui estan en situació 

d'incapacitat permanent laboral que la seva capacitat sigui valorada i avaluada, és més, el 

nivell de discriminació és tal que ni tan sols es planteja l'adaptació del lloc de segona 

activitat mitjançant ajustaments raonables, la qual cosa porta a l'extinció de la seva 

condició de funcionari per motiu de discapacitat, la qual cosa constitueix una 

discriminació.  

8. En segona activitat NO es realitzen tasques fonamentals de la professió, es realitzen “altres 

funcions”. Les funcions en segona activitat NO són de caràcter operatiu. 
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9. Que no es tingui capacitat per a “l’exercici de les tasques fonamentals de la professió” no 

vol dir que no es tingui capacitat per a poder seguir prestant servei realitzant altres 

tasques o funcions en segona activitat.  

10. No es tracta de mantenir treballant una persona que no pot fer les tasques fonamentals 

d’un lloc de treball a la policia local en una primera activitat, sinó de valorar si una persona 

amb disminució de la capacitat per les tasques fonamentals pot passar a fer altres funcions 

en segona activitat, cosa que està prevista a la llei per als policies locals. 

11. Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 89/2016, de 14 d’abril: “[...] la jubilació per 

causa d’incapacitat permanent es configura amb caràcter potestatiu. La normativa deixa 

un marge de discrecionalitat a l’Administració per a declarar o no la jubilació del funcionari 

que es trobi en una situació d’incapacitat permanent. Per tant, difícilment es pot predicar 

que opera d’una manera automàtica, com sembla sostenir l’Administració local” 

12. L’article 67 TREBEP utilitza l’expressió “pot ser” i l’article 38 del Decret legislatiu 1/1997 

utilitza l’expressió “es podrà”. No es tracta d’una obligació ni és automàtic, sinó que és 

potestatiu. 

13. Com no es tracta d’una obligació, 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 

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. 

14. L’article 38 del Decret legislatiu 1/1997, sobre jubilació forçosa, estableix que “En el cas 

que el funcionari estigui acollit al règim general de la Seguretat Social, cal atenir-se el 

que determina per a aquests casos aquest sistema de previsió.”. Així doncs, en aquest 

sistema de previsió amb tota incapacitat permanent es pot treballar i dins del Règim 

General de la Seguretat Social la “jubilació per declaració d'incapacitat permanent” NO 

EXISTEIX. 

15. 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. La capacitat en relació a la segona 
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activitat, correspon a l’equip mèdic conforme estableix l’article 44 de la Llei 16/1991, de 

10 de juliol, de Policies Locals. 

16. El TSJC anul·la una resolució de jubilació per incapacitat permanent absoluta d’un mosso 

d’esquadra i li diu al departament d’Interior que té dret a compatibilitzar un 

treball adequat. 

17. El TSJC sentencia que és il·legal l’actuació d’Interior i de la Direcció General de la Policia en 

jubilar forçosament a dos mossos d’esquadra per incapacitat permanent. 

18. La voluntat del legislador a favor de la plena compatibilitat de la incapacitat permanent 

total i la segona activitat, ve expressada en el preàmbul de la Llei 27/2011, d'1 agost, on 

“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.” 

19. A partir d'1 de gener de 2013 -disposició final dotzena de la Llei 27/2011-, la compatibilitat 

entre la pensió d’incapacitat permanent total i el salari que pugui percebre el treballador 

en la mateixa empresa o en una altra diferent apareix condicionada al fet que les noves 

funcions no coincideixin amb aquelles que van donar lloc a la pròpia pensió (actualment 

establert a l’article 198.1 TRLGSS). 

20. 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 (article 198 Reial 

decret legislatiu 8/2015). 

21. La regulació de la situació de segona activitat es fa per la pròpia Llei 16/1991, de 10 de 

juliol, de les policies locals atès que suposa una modificació de la situació administrativa 

dels funcionaris de policia, igual que ho fa la Llei 10/1994 del cos de mossos d’esquadra. 

22. Negar el passi a segona activitat per raó d'una tipologia de discapacitat en aplicació de 

l'article 7.2 de Reglament de segona activitat de Barcelona i la consegüent expulsió de la 

funció pública per jubilació automàtica, vulnera la igualtat en el reconeixement i 

protecció de drets, sobretot quan existeix una altra normativa que en supòsits idèntics, 

que sí ho permet. Per exemple: 
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22.1. Altres cossos, com els Bombers de la Generalitat de Catalunya (mateix àmbit 

territorial), sí tenen reconegut el passi a segona activitat en el cas d'incapacitat 

permanent total, encara que es limita per a la situació d'incapacitat permanent 

absoluta i gran invalidesa.  

22.2. Quant al mateix cos, Policia Local, en altres àmbits territorials i amb altres 

normatives, sí tenen reconegut el dret. En aquest sentit la llei valenciana 6/1999 de 

19 d'abril de la Generalitat Valenciana, reconeix el dret al passi a segona activitat 

amb el límit que el policia hagi estat declarat en situació d'incapacitat permanent 

absoluta, en aquest cas passaria a situació de jubilació. Recentment a Palafrugell, es 

va aprovar el primer reglament de segona activitat d’un cos policial totalment adaptat 

a la CDPD i que permet treballar a totes les incapacitats permanents. 

23. No pot definir-se o aplicar-se el passi a segona activitat des de l'exclusió indubtable i sense 

gradacions dels que estiguin en situació d'incapacitat permanent (amb independència del 

grau o tipus), doncs és constitutiu de discriminació, doncs s’identifica un col·lectiu al que 

s’exclou. No s'està qüestionant la valoració de la capacitat en relació al lloc, sinó que es 

presumeixi sense més la incapacitat de la persona per a l'acompliment d'un lloc (segona 

activitat) per la valoració concreta i específica que es fa en relació al seu lloc habitual en el 

cas de la declaració d'incapacitat permanent laboral, i que a més no existeixi 

reconeixement del dret a ajustaments raonables en aquest segon procés de valoració, ni a 

l'accessibilitat.  

24. Tota persona amb discapacitat, des del dret a l'ocupació i el seu manteniment, el dret a la 

readaptació del lloc de treball i des del dret a la igualtat i no discriminació, té dret, a 

sol·licitar el passi a segona activitat, al fet 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 l'accessibilitat i als ajustaments raonables que els permeti 

aquest acompliment, sense que en cap cas la declaració d'incapacitat sigui, com ara, 

pressupòsit de la seva falta de capacitat per a aquest acompliment. 

 

Recomanacions  

Tenint en compte que la CDPD és aplicable a Espanya des de 2008, s'estima que hi ha hagut 

temps per escometre l'adaptació d'aquesta normativa a la CDPD.  
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Ni s'ha adoptat normativa ni s'ha derogat la incompatible amb la CDPD ja que roman la 

discriminació en contra de les persones amb discapacitat a les quals els hagi estat reconeguda 

una incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus.  

És necessària la revisió i derogació de la normativa que impedeix el passi a segona activitat a 

les persones declarades en situació d'incapacitat permanent laboral.  

És necessari garantir el dret de passi a segona activitat a totes les persones amb independència 

del tipus d'incapacitat laboral declarat, de manera que la seva capacitat sigui valorada en 

funció del lloc de segona activitat a exercir, que haurà de tenir en compte el dret als 

ajustaments raonables i mesures d'accessibilitat que siguin precises per garantir la igualtat i no 

discriminació en l'exercici d'aquest dret. 

S’ha d’acabar amb les pràctiques administratives contràries fins i tot a les normes vigents ja 

adaptades a la CDPD, o que eludeixen interpretar conforme a la mateixa aquelles disposicions 

de l'ordenament que encara no han estat reformades i que afecten als drets de les persones 

amb discapacitat. 

 

 

 

3 de juny de 2018  
Evaristo Camacho Pizarro 
Vocal d’AILMED  
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (UAB) 


