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Decret XX/2021, de xx de xxxx, de modificació del Decret 246/2008, de 16 de 

desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat 

en el cos de mossos d'esquadra. 

 

Amb la finalitat d’assegurar que les persones funcionàries del cos de Mossos 

d’Esquadra tinguin en tot moment les aptituds psicofísiques adequades per complir les 

funcions que tenen encomanades i poder garantir, així, l’eficàcia en el servei policial i 

alhora permetre l’adaptació de la carrera professional als canvis que produeix el 

transcurs del temps, la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-

Mossos d’Esquadra, estableix les causes per les quals les persones funcionàries 

poden passar, abans d’arribar a la jubilació, a la situació administrativa especial de 

segona activitat. Aquestes causes són l’edat i la disminució de les condicions físiques 

o psíquiques. 

D’altra banda, l’objectiu principal del marc normatiu així com de les accions públiques 

en matèria de discapacitat ha de ser la participació de les persones amb discapacitat, 

com a subjectes actius titulars de drets, d’una vida en les mateixes condicions que la 

resta de ciutadans, d’acord amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les 

Persones amb Discapacitat, aprovada el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea 

General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de desembre de 

2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008. Aquesta convenció significa el 

reconeixement de la plenitud de drets de les persones amb discapacitat, amb 

l’obligació, per als poders públics, de garantir que l’exercici d’aquests drets sigui ple i 

efectiu, d’acord amb els principis, entre d’altres, de no discriminació i d’igualtat 

d’oportunitats. 

En el mateix sentit, cal fer referència a les directives europees en matèria d’igualtat de 

tracte i no-discriminació, com la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre, 

relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i 

l’ocupació, així com a l’aprovació de lleis com la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació 

normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb 

discapacitat o el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 

inclusió social, o la recent Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-

discriminació, d’aplicació a Catalunya, i que consagra la no-discriminació com un 

principi informador de l’ordenament jurídic, de l’actuació administrativa i de la pràctica 

judicial, que vincula tant els poders públics com els particulars. 

La Convenció estableix l’obligació per als estats parts de salvaguardar i promoure 

l’exercici del dret al treball, fins i tot per a les persones que adquireixin una discapacitat 

durant l’ocupació, vetllant perquè es facin ajustos raonables per a les persones amb 

discapacitat en el lloc de treball. Aquests ajustos raonables es defineixen a l’article 2 

com les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no imposin una 

càrrega desproporcionada o indeguda, quan siguin necessàries en un cas particular, 

per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l’exercici, en igualtat de 

condicions amb les altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals. 

D’acord amb l’article 61.3 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra, s’han de determinar per reglament les circumstàncies 

i les condicions de la prestació dels serveis complementaris de segona activitat i el 

grau de les incapacitats mèdiques que poden determinar el passi a aquesta situació.  
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El Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa 

especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, va regular les condicions 

i el procediment per fer efectiu el passi a la situació de segona activitat, partint de 

l’adaptació del lloc de treball. També va establir un règim especial en llocs de suport 

no policial per a les persones del cos de Mossos d’Esquadra que es trobessin en 

situació d’incapacitat permanent total. 

Aquesta regulació establia una distinció de situacions en funció del grau de disminució 

de les aptituds físiques o psíquiques (adaptació del lloc de treball, segona activitat i 

llocs de suport no policial per als casos d’incapacitat permanent total). El passi a la 

situació d’incapacitat permanent total comportava la impossibilitat de continuar fent 

tasques policials i s’establia un procediment de reincorporació, a sol·licitud de la 

persona interessada, en un lloc de treball per a l’exercici de funcions genèriques de 

suport.  

L’experiència en l’aplicació d’aquest marc normatiu ha posat de manifest la dificultat 

material de diferenciar les funcions genèriques de suport de les funcions policials 

establertes per a la situació administrativa de segona activitat, així com les 

conseqüències negatives per a la persona funcionària del fet de ser apartada de la 

funció policial, abans de poder reincorporar-se en un lloc de treball de característiques 

diferents. Així mateix, la impossibilitat material d’identificar més llocs de treball amb 

aquestes funcions genèriques de suport, tasques que no han de ser policials, es 

pretén resoldre incorporant el ventall de funcions de segona activitat que poden dur-se 

a terme en situació d’incapacitat permanent total, d’acord amb la capacitat laboral de la 

persona en concret. D’aquesta manera, es poden atendre de forma més adequada les 

previsions de la normativa aplicable.  

Atenent al marc normatiu establert, segons el qual cal establir els ajustos raonables 

per garantir la no-discriminació de les persones amb discapacitat, es considera 

pertinent unificar i simplificar el tractament les diverses situacions en què es produeix 

una disminució de les aptituds psicofísiques, per tal d’evitar qualsevol possible 

discriminació per motiu de discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres 

tipus de diversitat funcional. 

D’aquesta manera, la nova regulació preveu l’establiment dels ajustos raonables quan 

es produeix una disminució de les aptituds psicofísiques, tenint en compte la tipologia 

de funcions que es poden dur a terme dins de l’organització policial, sense haver de 

perdre necessàriament la condició de policia i permetent la realització de les tasques 

pròpies de segona activitat, tal i com està establert a la normativa d’altres cossos 

policials. 

 

Article 1.  

 

Es suprimeix el Capítol 5 Llocs de treball de suport tècnic per als qui no poden 

continuar fent tasques policials del Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació 

de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos 

d'esquadra. 

 

Article 2.  
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Es modifica l’article 1 del Decret 246/2008, que queda redactat de la manera següent: 

 

“Objecte 

Aquest Decret té com a objecte la regulació del passi de les persones funcionàries del 

cos de mossos d'esquadra a la situació administrativa especial de segona activitat per 

raó de l'edat, o per disminució de les condicions físiques o psíquiques, en compliment 

de la previsió que formula l'article 61.3 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de 

la Generalitat-mossos d'esquadra.” 

 

Article 3. 

 

Es modifica el punt 2 de l’article 2 del Decret 246/2008, que queda redactat de la 

manera següent: 

 

“2.2. La situació de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra de les 

escales bàsica, intermèdia, executiva i superior que tinguin una disminució 

previsiblement permanent de les seves aptituds físiques o psíquiques, sense que se’n 

derivi la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa, es regula pel que disposa 

el capítol 4 d’aquest Decret.” 

 

Article 4. 

 

Es modifica el punt 1 de l’article 10 del Decret 246/2008, que queda redactat de la 

manera següent: 

 

“10.1 El passi a la segona activitat com a conseqüència de la disminució 

previsiblement permanent de les capacitats físiques o psíquiques sense que es doni la 

incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, ha de ser, si s'escau, el punt 

d'arribada d'un procés progressiu d'adaptació del lloc de treball a les circumstàncies 

concretes de la persona funcionària afectada per una disminució de les seves 

condicions físiques o psíquiques.” 

 

Article 5. 

 

 

S’afegeix el punt 6 a l’article 11, amb el text següent: 

“11.6  En el supòsit que la persona obtingui la declaració d’incapacitat permanent total, 

no es durà a terme aquest reconeixement mèdic previ. Si la persona funcionària no 
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exerceix l’opció de sol·licitar la segona activitat en el termini de 3 mesos des de la data 

de declaració de la incapacitat permanent total, s’iniciaran els tràmits per a la seva  

jubilació.” 

 

Article 6. 

 

Es modifica l’apartat b) del punt 1 de l’article 16 del Decret 246/2008, que queda 

redactat de la manera següent: 

 

“b) Que les disminucions físiques o psíquiques es considerin de caràcter 

previsiblement permanents, sense que puguin motivar, però, la incapacitat permanent 

absoluta, o la gran invalidesa.” 

 

Article 7. 

 

Es modifica el punt 2 de l’article 18 del Decret 246/2008, que queda redactat de la 

manera següent: 

 

“18.2 El procediment de revisió es pot iniciar d'ofici o a instància de la persona 

interessada dins del termini establert pel tribunal mèdic en el seu dictamen, es 

tramitarà d’acord amb allò establert als articles 13 i següents i ha de concloure amb 

una resolució que determini la continuïtat en la situació de segona activitat o l’inici dels 

tràmits necessaris per a la incapacitat permanent absoluta o per a la gran invalidesa, 

en el cas de les persones funcionàries en la situació d’incapacitat permanent total; així 

com també el passi a la situació de servei actiu per a la resta de situacions de segona 

activitat.” 

 

Article 8. 

 

Es suprimeix la disposició addicional 5 del Decret 246/2008. 

 

Article 9.  

 

Es modifica la disposició transitòria 2 del Decret 246/2008, que queda redactada de la 

manera següent: 

 

“Disposició transitòria 2 



 
 

5 
  29/11/2021 16:34 

Les persones que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest decret estiguin ocupant 

llocs de treball de tècnic de suport no policial poden sol·licitar, en el termini d’un any 

des de l’entrada en vigor d’aquest decret, el passi a la situació administrativa de 

segona activitat, d’acord amb l’establert al capítol 4.  

El passi a la situació de segona activitat comportarà la restitució com a policia, el 

retorn dels elements d’acreditació i de la uniformitat reglamentària, segons l’establert 

en aquest Decret. El retorn de l’arma reglamentària només es produirà si així ho 

determina el Tribunal Mèdic. 

Els llocs de treball que ocupin aquestes persones es modificaran a llocs de treball de 

segona activitat. No obstant això, es mantindrà la localitat de destinació i l’horari de 

treball actuals.  

Els llocs de treball de tècnic de suport no policial ocupats per persones que no 

exerceixin aquesta opció, s’identificaran com a llocs a extingir en el moment que 

resultin vacants.” 

 


