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AL·LEGACIONS 
	

EDICTE de 18 de juliol de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el 

Projecte de decret 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 de permetre la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració, i 

de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest 

Projecte de decret se sotmet a informació pública, durant el termini de 7 dies 

hàbils atenent a l'existència de raons d'urgència, a comptar a partir de l'endemà de la 

publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tal de poder fer les nostres al·legacions, veiem obligatori refrescar la memòria i fer 

referències històriques per tal de poder explicar la realitat de les coses enfront de les 

paraules grandiloqüents i poc creïbles, com per exemple: 

 

“Aquesta iniciativa s'exerceix en el marc del règim de millora de la qualitat 

normativa i dels principis de bona regulació, en particular, dels principis de 

necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i 

eficiència.” 

Volen dir que el decret que es vol modificar no tenia aquests principis?  

El Decret 246/2008, de 16 de desembre, no es va posar a informació pública, ja que 

l’antiga llei no obligava, i es va enviar a la Comissió Jurídica Assessora, com ara, 

l’últim dia de juliol de 2008. 

Casualitat? No sembla casualitat fer aquestes coses en ple estiu perquè passin 

desapercebudes, tinguin poca repercussió i la més mínima resposta possible. 

Com es pot veure, la forma de fer és igual el 2008 i el 2022.  
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Referències històriques 
Farem algunes referències històriques amb algunes reflexions de manera cronològica: 

 

1.- Des del 2005 estem lluitant per la integració laboral de mossos amb discapacitat. 

Vam començar demanant que s’apliqués per analogia el decret de segona activitat de 

bombers, amb el qual les disminucions i les incapacitats permanents totals estaven en 

segona activitat. La resposta va ser negativa, fins i tot en seu parlamentària es va 

contestar per part d’una diputada que no es podia aplicar per analogia perquè tenien 

funcions diferents. Espectacular resposta jurídica per part d’aquesta diputada. 

Malgrat les lamentables excuses, es podria haver aplicat per analogia perfectament, 

però de cap de les maneres a mossos d’esquadra es volien integrar en segona 

activitat les incapacitats permanents totals, tal com sí es feia al cos de bombers amb 

tota normalitat.  

 

2.- El 2008, amb el Sr. Saura de conseller d’Interior, alguns membres d’aquesta 

associació van interposar una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i 

perjudicis davant la deixadesa de l’administració en l’aplicació d’una Moció de maig de 

2007 aprovada per tots els partits, en la que el Parlament instava al Govern a: 

“Continuar la negociació iniciada per a regular la segona activitat dels agents del Cos 

de Mossos d’Esquadra i, fins que no se n’acordi la regulació definitiva, aplicar mesures 

transitòries similars a les d’altres cossos o forces de seguretat”. 

Aquestes mesures transitòries similars a les d’altres cossos o forces de seguretat, com 

bombers, es demanaven pels agents que estaven en actiu al cos i continuaven 

abandonats a casa seva per part del govern per tenir una discapacitat. No es va 

aplicar cap mesura transitòria a cap persona amb discapacitat, i en el control 

parlamentari del compliment el Departament d’Interior va dir que no es podia complir.       

El 2015, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar 4 sentències 

favorables a membres de la nostra associació en les que es reconeix que 

l’administració els va produir danys morals a conseqüència del temps d’espera 

excessiu que van haver de suportar els funcionaris afectats amb una incapacitat 

permanent sense que els fossin assignats uns llocs en segona activitat, a finals de 

l’any 2007, mentre es negociava un decret. 

 



 

 Pàgina 3 de 31 

 

 

Fins a aquest extrem, l’extrem de provocar danys morals a persones amb 

discapacitat, van arribar per no integrar a aquestes persones en segona activitat. 

Quan el 2008 es va publicar el decret de segona activitat, es va constatar que la raó 

per la qual no es van aplicar aquestes mesures transitòries era perquè no es volia 

passar a segona activitat a les persones amb discapacitat amb una incapacitat 

permanent, com s’estava fent sense cap mena de problema al cos de bombers.  

Per aquestes persones amb discapacitat es creaven al decret unes places diferents, 

anomenades “tècnic de suport no policial”, la finalitat de les quals era restar de les 

retribucions del funcionari les prestacions per discapacitat que aquestes persones 

poguessin percebre de la Seguretat Social. 

En síntesi, el departament d’Interior es va negar taxativament a integrar aquestes 

persones amb discapacitat en segona activitat, perquè el que volia era que estiguessin 

en unes places en les quals pogués restar la prestació que rebessin de les seves 

retribucions. 

A aquest extrem es va arribar per evitar que una persona amb discapacitat pogués 

compatibilitzar una prestació amb les seves retribucions. 

 

Quan parlem amb l’administració en la COPSA o en altres reunions, la veritat és que 

resulta increïble que diguin que a ells la prestació no els importa ni tenen 

competències. No entenem com pot dir això una administració que va fer un decret de 

segona activitat en 2008 amb el qual pretenia restar del sou les prestacions per 

discapacitat. I durant anys defensaven aferrissadament que calia restar-ho.  

Si no els importa, per què la restaven del sou si era compatible? Per què no li 

restaven als bombers? Si una empresa privada ho fes, com actuaria al respecte la 

Generalitat de Catalunya? 

 

3.- Un cop en vigor el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de segona activitat, 

s’han generat infinitat de documents en el que es posa de manifest clarament per part 

de l’administració, que amb una incapacitat permanent total no es pot estar en 

segona activitat de cap de les maneres, ja que defensaven que les normatives 

impedeixen aquest fet.  
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Per contra, al cos de bombers s’aplicava un decret de segona activitat, publicat el 

2001, amb el qual no hi havia cap mena de problema perquè aquestes persones 

passessin a segona activitat. 

 

4.- Els esdeveniments al llarg dels anys ens han portat a haver de comparèixer a la 

comissió d’Interior del parlament de Catalunya per cinc vegades.  

En una de les últimes compareixences, després de sentir les nostres explicacions, els 

partits polítics ens van proposar fer una Llei de segona activitat per bombers, mossos 

d’esquadra i policies locals. 

Què es pretenia? Que per motiu de discapacitat, policies locals, mossos o bombers, 

que arrisquen la seva vida o salut cada dia, no continuessin sent expulsats 

permanentment sense feina ni sou. 

Van treballar en un redactat que es va presentar a tots els partits, no teníem gaire 

esperança que realment la presentessin, però vam fer un gran esforç. 

Vam demanar que es tramités amb lectura única, però després de diverses reunions 

amb diputats per tirar-la endavant, ens vam adonar que tot plegat estava sent una 

pèrdua de temps.  

El Govern, fins i tot, va utilitzar la Comissió Jurídica Assessora per tal que digués que 

no a la proposició de llei. Es tractava del primer dictamen consulta en relació amb una 

proposició de llei (com a mínim des del 2005). Si efectivament era la primera vegada 

a la història que es demana un dictamen per motiu d’una proposició de Llei, que ni 

havia entrat a tràmit, per tal d’influenciar al legislatiu, considerem que és una qüestió 

de molta gravetat. El contingut del dictamen era un despropòsit per als drets de les 

persones amb discapacitat.  

També, sobre aquesta proposició de llei, fins i tot algun responsable de funció pública 

parlava de privilegis i discriminació en relació amb altres cossos de la generalitat. 

La pressió cap als polítics va ser tan forta que els partits del Govern fins i tot van 

presentar una Llei alternativa amb la qual pretenien abaixar el sou o deixar sense 

feina a persones amb discapacitat. La forma d’actuar i les mentides que es van dir en 

seu parlamentària ens van deixar totalment astorats, va ser un gran desengany. 
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El que era sorprenent, i ho continua sent, era que al cap i la fi del que es tractava era 

de drets de persones amb discapacitat. Era protegir aquestes persones, el seu dret al 

treball, i no enteníem a què venia tant rebuig. 

Però és que no només ho van rebutjar. Van presentar una alternativa de llei totalment 

demolidora amb els drets d’aquestes persones que, afortunadament, no va tirar 

endavant perquè va decaure per canvi de legislatura. 

 

5.- També Interior va intentar, per mitjà de la mal anomenada Llei d’acompanyament 

de la Llei pressupostos, deixar sense feina persones amb discapacitat. Aquesta 

manera d’actuar per la porta del darrere, es va poder aturar gràcies al fet que alguns 

diputats del mateix partit van plantar cara al conseller de torn. Tot plegat una 

absoluta vergonya. 

De tot, a la web de la nostra associació tenim constància. 

 

6.- Un cop publicat el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de segona activitat, les 

persones amb discapacitat podien sol·licitar una plaça de tècnic de suport no policial, 

però podien esperar entre un i tres anys a tenir una i poder treballar. No exagerem, 

es veu que era molt “complicat” que una persona amb discapacitat pogués treballar. 

Ah, i durant aquests anys esperant l’administració s’estalviava les retribucions. 

 

7.- El 2013, a alguns companys se’ls va restar del sou de tècnic de suport no policial 

la prestació  de l’INSS, que era compatible, i la jornada de treball es va quedar entre 

dues i quatre hores al dia.  

Inspecció de Treball va constatar en un informe aquesta discriminació retributiva del 

decret de segona activitat. 

Unes sentències guanyades al TSJC el 2017 per aquests companys van anul·lar 

aquesta decisió i van entendre que vulnera el principi d’igualtat i prohibició de 

discriminació per raó de discapacitat, reconeixent-los el dret a percebre el 100% de 

les retribucions del lloc de treball, realitzant la jornada laboral completa, amb 

independència de la prestació per discapacitat que tenien reconeguda. 
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Anteriorment a aquestes sentències, com anticipant-se al que venia, es va produir el 

2015 al Parlament de Catalunya la derogació del paràgraf del Decret de segona 

activitat de Mossos d’Esquadra que establia restar del sou prestacions 

per discapacitat. 

 

8.- La crítica constant, que alguns funcionaris feien córrer, era que no podia ser 

cobrar el sou i  tenir una prestació. Això era un mantra constant en les reunions, fins i 

tot per part dels sindicats, així com que amb una incapacitat permanent total no es 

podia passar a segona activitat, ja que amb una total no es poden fer tasques 

policials. 

 

9.- La Generalitat de Catalunya va interposar el 2016 un recurs contenciós-

administratiu contra determinades disposicions del Reglament de Segona Activitat de 

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

La Generalitat de Catalunya, va qüestionar que el Reglament preveia 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. 

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, perquè 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”. 

El 2018, el TSJC va avalar en sentència el Reglament de Segona Activitat de la Policia 

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

 

10.- Per resumir, l’administració sempre ha manifestat que els funcionaris amb una 

incapacitat permanent total no poden estar en segona activitat. Aquí tenim alguns 

extractes de diversos documents en el nostre poder amb manifestacions de 

l’administració al respecte: 
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“En conseqüència, si el tribunal mèdic previst a la llei 10/1994 aprecia que la 

situació física pot ser creditora d'una invalidesa permanent en grau  de total o 

superior o, lògicament, si hi ha ja una declaració de I'INSS en aquest sentit, no 

pot resoldre's el passi a una situació administrativa especial de segona activitat. 

Dit d'una altra manera una declaració d’incapacitat permanent total per a la 

funció policial és incompatible amb el desenvolupament d'un lloc de treball 

policial en situació de segona activitat.” 

 

“La incapacitat permanent total és incompatible amb el passi a segona activitat 

segons la legislació sobre funció pública i la legislació en matèria de seguretat 

social. 

Aquesta declaració efectuada per I'INSS era ja suficient- tant amb anterioritat a 

l'aprovació del Decret 246/2008 i com amb posterioritat- per a determinar la 

impossibilitat del recurrent de passar a la situació de segona activitat, sense 

que sigui necessària la tramitació de cap expedient ni seguir el procediment 

establert a la llei per a determinar o no la possibilitat de passar a aquesta 

situació. 

[…] atès que d'acord amb les normes citades estem davant un supòsit de 

jubilació forçosa, no voluntària i incompatible amb la situació de segona 

activitat, que comporta el desenvolupament dels llocs policials. 

Dit d'una altra manera, una declaració d'incapacitat permanent total per a la 

funció policial, com la declarada al recurrent, és incompatible amb el 

desenvolupament d'un lloc de treball de segona activitat […]” 

 

“[…] qualsevol funcionari o treballador que es trobi en situació d’incapacitat 

Permanent no pot continuar prestant els serveis que venia prestant i pels quals 

se li va declarar la incapacitat permanent, ja que la incapacitat permanent 

impedeix poder continuar prestant els serveis que de forma habitual presta va 

el treballador. 

Per tant, no s'ha de seguir cap tipus de procediment com es postula de contrari, 

ja que la resolució de I'INSS declarant la incapacitat permanent és  

immediatament executiva i produeix que el Departament d’interior ha de deixar 

de satisfer les retribucions i cotitzacions per la feina habitual  que venia exercint  
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l'actora, feina habitual que es declara incompatible, per la seva pròpia definició, 

amb la declaració de la incapacitat permanent total. 

[…] en aquest sentit és fonamental tenir present la sentencia 356/2017 de 26 

d'abril, de la Sala Social del Tribunal Suprem, dictada en unificació de doctrina 

pel Ple de la Sala Social en la qual es determina la incompatibilitat del 

manteniment de la retribució corresponent a la segona activitat amb una pensió 

d’incapacitat Permanent Total per la professió habitual.” 

 

“Inexistència de discriminació entre la situació administrativa de segona 

activitat i l'adscripció a llocs no policials derivada de la declaració d'IPT, ates 

que es tracta de supòsits ben diferenciats en la norma. 

[…]incidir en el fet que la situació de segona activitat ÉS DIFERENT a 

l'adscripció a llocs tècnics de suport no policial (cas de l'actor), com diferent són 

els seus pressupòsits i règims jurídics, per més que es trobin regulades en el 

mateix Decret 246/2008, pel que cal rebutjar d'entrada les al·lusions que es fan 

en la demanda relatives a una pretesa discriminació entre ambdues situacions. 

En resum, i a diferència de la situació de l'actor, la segona activitat es refereix 

al supòsit en què el funcionari, bé per edat o per altres causes físiques te una 

disminució de les facultats que No ha estat declarada per I'INSS com a 

incapacitat permanent total per al servei policial. Així s'estableix a l'article 2.2 i 

a l'article 1 O del Decret 246/2008, preceptes que determinen que la segona 

activitat es produeix quan el funcionari té dificultats per desenvolupar de forma 

normal les seves funcions i sempre i quan no es doni la incapacitat permanent 

total. 

Per tant queda clar, de nou, que . ambdues situacions són diferents i 

incompatibles, i la Jurisprudència del TSJC ha rebutjat la possibilitat que un 

agent declarat en IPT pugui passar a la situació de segona activitat.” 

 

11.- El 2018, l’INSS va obrir uns 30 expedients d’incompatibilitat de prestacions a 

persones amb discapacitat que treballaven com a tècnic de suport no policial amb 

l’argument de què estaven igualment en segona activitat, en aplicació de la Sentència 

del Suprem 356/2017 de 26 d’abril.  
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Aquesta sentència diu que no és compatible estar en segona activitat i rebre una 

prestació per discapacitat de l’INSS, per tal motiu el Tribunal Suprem congela la 

prestació mentre s’estigui en segona activitat. Aquest aspecte ha estat seguit per 

sentències de TSJC en relació amb bombers i policies locals en segona activitat. 

Al final, després d’un informe del Ministeri, es van arxivar els expedients 

d’incompatibilitat amb l’argument que la sentència no era d’aplicació, ja que aquestes 

persones no estaven en segona activitat. 

Aquest va ser el punt d’inflexió perquè es parlés de fer un decret nou, que al final es 

quedarà en una modificació de l’actual decret que afectarà només als tècnics de 

suport no policial. 

Amb anterioritat, segons l’administració amb una incapacitat permanent total no es 

podia estar en segona activitat, era impossible, ja que no es podien fer tasques 

policials. Però a partir de la citada sentència l’administració ja comença a moure la 

seva posició per tal de modificar la normativa i afavorir que s’obrin expedients 

d’incompatibilitat de les seves prestacions a aquestes persones amb discapacitat. 

Tants anys en què l’administració defensava l’actual decret a capa i espasa, tants 

anys defensant que era impossible de cap de les maneres que les incapacitats 

permanents totals poguessin passar a segona activitat, i resulta que apareix una 

sentència del Suprem que parla de la incompatibilitat de les prestacions d’aquestes 

incapacitats amb una segona activitat i… Tachan!! Màgia potàgia!! Quina casualitat!! 

Ara sí que poden estar en segona activitat. 

 

12.- De sobte el 2021, arran de la pandèmia al 2020, l’administració llença la idea a la 

COPSA de què hi ha hagut un augment important de tècnics de suport no policial, i 

dóna una sèrie de dades amb les quals l’administració interpreta que el model de 

gestió d’integració de persones amb una incapacitat permanent total està esgotat i és 

insostenible. 

Sobre els comentaris sobre les dades que es van dir per part de l’administració: 

 a. Que hi ha hagut un increment exponencial. 

 b. Que això ha estat degut a un efecte crida. 

 c. Que per crear un lloc de tècnic de suport no policial s’ha de suprimir una plaça de 

mosso operatiu i, per tal motiu, la plaça no pot sortir a concurs públic i que això 

lesiona a la resta del cos. 
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 d. Que emparant-se en la justificació d’ajustos raonables, no és raonable donar un 

lloc de treball que no té lloc ni feina per fer. 

Manifestar que hi ha hagut un “efecte crida” és com dir que l’INSS regala les 

incapacitats permanents, que qualsevol la demana i li donen fàcilment. Res més lluny 

de la realitat. Tothom sap que això no és cert. Al contrari, l’INSS és extremadament 

restrictiu i escrupolós per reconèixer incapacitats permanents i, a més, s’ha de tenir 

en compte que fins i tot un cop reconegudes no són inamovibles, les revisa 

constantment i les pot retirar o baixar el grau en qualsevol moment. 

Així, qualsevol insinuació de què hi ha gent que té molta cara i “enganya” l’INSS és 

extremadament irreal i improbable. A la qual cosa s’ha d’afegir que és molt poc ètic 

ficar a tots al mateix sac i que paguin justos per pecadors. 

Una dada interessant que estaria bé saber, i que coneix l’administració perquè se li 

comunica, és quantes incapacitats permanents s’han denegat al llarg d’aquests anys. 

Des de la nostra experiència, un dels motius pels quals darrerament hagi pogut 

augmentar la xifra de reconeixement d’incapacitats permanents, a part dels retards 

administratius esmentats, és que per motiu de la pandèmia els treballadors han tingut 

més cura de les seves patologies, molta gent ha agafat molta por al virus i a la vista 

de com s’estava treballant hi ha hagut més baixes per incapacitat temporal. La 

conseqüència és que un percentatge d’aquest increment de baixes ha acabat amb una 

incapacitat permanent. 

En relació amb el tema de suprimir la plaça de mosso operatiu, les places suprimides 

representen el 2% del cos. Si s’ha suprimit tan sols el 2%, això mai pot justificar que 

es digui que el model actual està esgotat. El 98% del cos no té una incapacitat 

permanent total. On està l’esgotament?  

Neguem clarament el suposat creixement exponencial dels llocs de tècnics de suport. 

Sobre la qüestió que no és raonable donar un lloc de treball que no té lloc ni feina per 

fer, la persona amb discapacitat que passa a tenir una incapacitat permanent ja tenia 

una plaça pressupostada, l’única cosa que es fa és adequar les funcions a la seva 

discapacitat i això comportaria que persones operatives poguessin dur a terme altres 

tasques, és a dir,  alliberaria molt  personal  operatiu de  funcions que  poden realitzar 

aquestes persones amb discapacitat. Per tant, és clar que hi ha lloc i feina per fer, la 

qüestió és si es vol posar a personal operatiu a fer funcions operatives o no. 
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Es va crear un catàleg pels membres del cos que passen a segona activitat amb un 

total de 3394 places. Com és possible que, per exemple, unes 1000 no puguin ser 

destinades a tècnics de suport no policial?  

No és cert que hi hagi cap col·lapse. No és cert que el model de gestió d’integració de 

persones amb una incapacitat permanent total està esgotat i és 

insostenible. L’estratègia és crear una alarma totalment irreal sobre el creixement de 

persones amb discapacitat amb l’objectiu de forçar modificacions a la normativa. 

 

13.- El dia 23 de novembre de 2021 vam assistir a una sessió extraordinària de la 

Comissió Permanent de Segona Activitat del CME (COPSA) per tractar un text sobre la 

modificació del Decret 246/2008 de segona activitat en relació amb les places de 

tècnic de suport no policial per persones amb discapacitat. 

Aquest era el propòsit. 

 

La proposta de modificació de decret quedava resumida en 5 eixos: 

 a. Que exclou a persones amb discapacitat, com les persones amb discapacitat amb 

incapacitats permanents absolutes i grans invalideses que puguin tenir capacitat 

laboral. 

 b. Que derogarà tot el que fa referència als tècnics de suport no policial del Decret 

246/2008 de segona activitat. 

 c. Que les persones amb discapacitat en places de tècnic de suport no policial podran 

passar voluntàriament a segona activitat. 

 d. Que les actuals places de tècnic de suport no policial ocupades per persones amb 

discapacitat que no exerceixin aquesta opció voluntària de passi a segona activitat 

es mantindran igual i s’identificaran com a llocs a extingir. 

 e. Que a partir de l’entrada en vigor de la modificació del decret les persones amb 

discapacitat a les que se li reconegui una incapacitat permanent total passaran a 

segona activitat. 
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I pocs dies després, l’administració ja ens va convocar a assistir a una reunió 

telemàtica de la COPSA per tal d’aprovar un text definitiu de la modificació. 

La nostra associació AILMED no va acceptar la seva tramitació. Vam deixar clar que 

no donàvem conformitat. 

Una administració que realment vetllés per les persones amb discapacitat que té a 

càrrec seu mai faria un moviment que les pogués perjudicar de qualsevol manera. En 

aquest cas, sabent perfectament que les pot perjudicar, fan veure que no és el seu 

problema, s’excusen dient que no tenen competències sobre prestacions. Però per 

nosaltres està claríssim que el motiu principal que hi ha per modificar aquesta 

normativa és intentar afavorir indirectament que es tregui una prestació a unes 

persones amb discapacitat. 

L’administració no ho reconeixerà mai, perseguir indirectament el perjudici 

econòmic és una motivació molt poc ètica i carregada d’animadversió al col·lectiu 

de persones amb discapacitat d’aquest cos.  I aquesta és una imatge lamentable. 
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En relació amb l’articulat de la modificació del decret 
En la justificació o PREÀMBUL per fer aquesta modificació: 

Volem dir que en  moltes ocasions és important poder llegir aquests preàmbuls, ja 

que dóna una idea de per què es vol regular o modificar una norma així com les seves 

justificacions i en quins conceptes s’emparen. 

A partir d’ara indicarem el text i a sota les nostres al·legacions al respecte. 

“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.” 

“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” 

“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 (Convenció de la ONU) 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.” 

Els drets de les persones amb una discapacitat no es poden limitar, ja que no es 

valora la seva capacitat com es reconeix per la mateixa Convenció. 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 a què s’avaluï la  
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seva capacitat en relació amb aquests llocs i funcions, dins de l’àmbit de la seva 

capacitat i requisits 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. 

Però ajustaments raonables no és enviar obligatòriament, com s’està fent, a 

funcionaris amb discapacitat a 150 km de la seva anterior destinació i amb 

limitacions. Per tant, el que tenim en aquest preàmbul són només paraules que són 

contradictòries amb la manera d’actuar de l’administració. Aquesta obligatorietat de 

què aquestes persones s’adaptin a la plaça que l’administració digui en el lloc que 

digui, en comptes d’adaptar la plaça a la persona segons les seves patologies, dificulta 

o impedeix directament que els ajustaments raonables puguin negociar-se amb el 

sol·licitant de la plaça. La “denegació d’ajustaments raonables”, segons l’article 2 de 

la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, 

constitueix discriminació si es deneguen les modificacions i adaptacions necessàries i 

adequades. 

Per tant, no n’hi ha prou amb citar les normes, queda molt bonic i impactant, però si 

després no les apliquem el text, queda buit de contingut. 

 

“Es determinarà el grau de les incapacitats mèdiques que poden determinar 

el pas a aquesta situació.( Ley 10/1994 de 11 de juliol)” 

La Llei no limita el grau. Totes les incapacitats permanents poden treballar i es 

injustificable qualsevol interpretació restrictiva.  

Els funcionaris amb qualsevol incapacitat permanent tenen dret a què s’avaluï la 

seva capacitat i a ajustaments raonables. 

 

 "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) El pas 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 

exercir funcions genèriques de suport.”  
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“d’aquest marc normatiu ha posat de manifest la dificultat material de 

diferenciar en molts casos les funcions genèriques de suport de les 

funcions policials establertes per a la situació administrativa de segona 

activitat” 

Dificultat material? Més aviat que no s’han volgut establir aquestes diferències. Amb 

l’ordre sobre les funcions de segona activitat ho tenim fàcil, pels tècnics de suport no 

policial les funcions poden ser aquelles que queden fora de les contemplades en 

aquesta ordre. Així de senzill. 

 

“També les conseqüències negatives per a la persona funcionària del fet 

de ser apartada de la funció policial” 

Les conseqüències negatives per a la persona funcionària amb discapacitat poden ser 

que no s’avaluï la seva capacitat i que no se li apliquin ajustaments raonables. 

A partir d’aquí, tan digne és fer funcions policials com fer altres funcions útils que no 

siguin policials. No és cap conseqüència negativa que una persona amb discapacitat 

realitzi altres funcions adequades a les seves capacitats. Al contrari, la persona amb 

discapacitat continua sent útil a la societat i se sent valorada i respectada.  

Hem de dir, respecte als companys amb discapacitat que treballen fora de les 

comissaries en altres departaments, que la immensa majoria ens han manifestat que 

no tornarien mai al cos de mossos d’esquadra perquè el tracte que reben on estan ara 

és exquisit. Certament, és molt trist que tinguin aquest sentiment. 

 

“la impossibilitat material d’identificar més llocs de treball amb aquestes 

funcions genèriques de suport, no policials” 

Amb això es vol dir que hi ha personal que no és policia que fa funcions policials?  

Es va crear un catàleg pels membres del cos que passen a segona activitat amb un 

total de 3394 places. Com és possible que, per exemple, unes 1000 no puguin ser 

destinades a tècnics de suport no policial?  

No és cert que hi hagi cap “col·lapse”, ni “increment exponencial”, ni “efecte crida”, 

com es va plantejar en una sessió de la COPSA. El 98% del cos no té una incapacitat 

permanent total. On està l’esgotament?  



 

 Pàgina 16 de 31 

 

 

La integració de persones amb discapacitat hauria de comportar que persones 

operatives poguessin dur a terme altres tasques, és a dir, alliberaria molt personal 

operatiu de funcions que podrien realitzar aquestes persones amb discapacitat. Per 

tant, és clar que hi ha lloc i feina per fer, la qüestió és si es vol posar a personal 

operatiu a fer funcions operatives o no. 

Hem de recordar que les feines que fan els administratius les feien abans mossos 

operatius. El gran desembarcament d’administratius a dependències de 

comissaries va ser a l’època del conseller Saura amb l’objectiu de poder treure gent 

operativa de les oficines. Doncs bé, ara assoliríem el mateix objectiu amb personal de 

segona activitat i persones amb discapacitat en llocs de tècnic de suport no policial. 

La pregunta és: Per què continuen entrant interins a les comissaries? Per això no hi 

ha impossibilitat material? 

 

“aquesta modificació preveu l’establiment dels ajustos raonables i necessaris 

quan es produeix una disminució de les aptituds psicofísiques” 

“Així, cal establir els ajustos raonables perquè puguin mantenir-se dins 

l’organització, malgrat la pèrdua d’aptituds psicofísiques, partint d’una nova 

definició d’aquestes aptituds” 

“permeti seguir desenvolupant tasques policials que no requereixen 

aquestes condicions psicofísiques plenes.” 

La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat va entrar 

en vigor el 3 de maig de 2008. Si fins ara no s’ha aplicat, tot indica que continuarem 

igual.  

 

“Aquesta iniciativa s'exerceix en el marc del règim de millora de la qualitat 

normativa i dels principis de bona regulació, en particular, dels principis de 

necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i 

eficiència” 

Qualitat, bona regulació, necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 

transparència i eficàcia. Que boniques són aquestes paraules. Però, tenim un gran 

problema, que no ens les podem creure. 
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Aquesta iniciativa s'exerceix en el marc de què sembla que l’administració s’ha cansat 

d’integrar aquestes persones amb discapacitat, de què sembla que aplicar els drets de 

les persones amb discapacitat és massa esforç per la Direcció General de Policia i de 

què sembla que estan farts. Així que “s’enfaden” i presenten una espècie d’ultimàtum 

a la COPSA, es planten en que només queden 80 places de tècnic de suport no policial 

i, si no hi ha modificació normativa, són capaços fins i tot de deixar aquestes persones 

discapacitades a casa. 

Aquesta iniciativa s'exerceix en el marc de l’estratègia de crear una alarma totalment 

irreal sobre el creixement de persones amb discapacitat amb l’objectiu de forçar 

modificacions a la normativa.  

Aquesta iniciativa s'exerceix en el marc d’una mena de “xantatge” on s’utilitza com a 

“ostatges” persones especialment vulnerables, persones amb discapacitat. O es 

modifica la normativa o es planten i no entra ningú més a treballar. 

Aquesta iniciativa s'exerceix en el marc de dir que el model de gestió d’integració de 

persones amb una incapacitat permanent total està esgotat i és insostenible. Darrere 

aquest alarmisme el que hi ha és un clar rebuig a la integració d’aquestes persones 

amb discapacitat i un clar objectiu de perjudicar el seu dret al treball. 

Amb el que estan fent tenim la demostració més gran que aquesta iniciativa no 

s’exerceix en el marc que es diu.  

 

“alhora que resulta coherent amb l'ordenament jurídic vigent i no 

s'estableixen càrregues administratives innecessàries per als 

destinataris” 

Volen dir que el decret actual era coherent amb la normativa de l’època?  

Està clar que les càrregues recauen sobre funcionari amb una discapacitat amb 

pèrdua de drets, facilitant que l’INSS obri expedient d’incompatibilitat de la seva 

prestació per discapacitat. 

“l’informe favorable de la Comissió Permanent de Segona Activitat del 

Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra” 

Segons la Llei 10/1994 d’11 de juliol i el Decret 145/1996 de 30 d’abril la competència 

és clarament del Consell de la Policia, que es el màxim responsable i, a més, són 

membres del que no estan a la COPSA. 
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Es va dir a la COPSA que la modificació del decret l’aprova la Comissió, que no cal que 

es voti al Consell de la Policia. Tanmateix, això no és correcte, l’informe del Consell de 

la policia és vinculant i preceptiu, tal coim estableix la llei: 

“Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 

Article 53 

Les funcions del Consell de la Policia són: 
 
a) La mediació i la conciliació en cas de conflictes col·lectius. 

b) La participació en l'establiment de les condicions de prestació del servei dels 

funcionaris. 

c) La formulació de mocions i l'evacuació de consultes en matèries relatives a 

l'estatut professional. 

d) L'emissió d'informes en els expedients disciplinaris que s'instrueixin als 

membres del Cos per faltes molt greus i en tots els que s'instrueixin als 

representants dels sindicats. 

e) L'emissió d'informe previ i preceptiu sobre els projectes de disposicions de 

caràcter general relatius a les matèries a què es refereix aquest article. 

f) L'estudi de programes de modernització dels mètodes i les tècniques de 

treball. 

g) La presentació de propostes de mesures relatives a la política de personal del 

Cos. 

h) Les altres que li atribueixin les lleis i les disposicions generals. 

	

“Article 1 

Modificació de l’article 1 del Decret 246/2008 

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 pas 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.” 
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”Article 2 

Modificació de l’apartat 2 de l’article 2 del Decret 246/2008 

Es modifica l’apartat 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 3 

Modificació de l’apartat 1 de l’article 10 del Decret 246/2008 

Es modifica l’apartat de l’article 10 del Decret 246/2008, que queda redactat de 

la manera següent: 

“10.1 El pas 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.” 

 

El fet de negar l’accés al treball a les incapacitats permanents absolutes o grans 

invalideses és clarament discriminatori per raó de discapacitat i vulnera la Convenció 

internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, que va entrar en vigor 

el 3 de maig de 2008. 

Reiterem que la Llei no limita el grau. Totes les incapacitats permanents poden 

treballar i és injustificable qualsevol interpretació restrictiva.  

Els funcionaris amb qualsevol incapacitat permanent tenen dret a què s’avaluï la seva 

capacitat i a ajustaments raonables. 
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“Article 4 

Addició de l’apartat 6 de l’article 11 del Decret 246/2008 

S’afegeix l’apartat 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 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 jubilació.” 

La jubilació per incapacitat permanent no està prevista pels funcionaris que tenim el 

règim general de la seguretat social, només pels funcionaris de classes passives. 

Tenim cinc sentències del TSJC al respecte que l’administració coneix, però com 

podem veure els és igual. 

En relació amb haver de sol·licitar la plaça, des que el funcionari la sol·licita fins que 

comença a treballar, s’abonaran les retribucions i cotitzacions? O es deixaran d’abonar 

com fins ara s’ha fet amb les incapacitats permanents? 

Hem de destacar que el Tribunal Constitucional va manifestar que l’aplicació dels 

ajustaments raonables no queda limitada a la sol·licitud de l’interessat. L’administració 

ha de garantir d’ofici el dret a no ser discriminat i tots els ajustaments raonables 

necessaris en el moment que tingui coneixement de la discapacitat de la persona, 

encara que no s’hagi procedit la sol·licitud. 

Volem destacar que en la majoria de resolucions de l’INSS l’administració sap amb 

antelació que el funcionari té una incapacitat permanent, és a dir, una discapacitat, 

per tal motiu, ja té l’obligació des d’aquest instant de posar en marxa els ajustaments 

raonables . 

 

”Article 5 

Modificació de l’apartat b) de l’article 16.1 del Decret 246/2008 

Es modifica l’apartat b) de l’article 16.1 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.” 
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Reiterem el que ja hem comentat pels articles 1, 2 i 3. 

 

”Article 6 

Modificació de l’apartat 2 de l’article 18 del Decret 246/2008 

Es modifica l’apartat 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 el termini establert pel tribunal mèdic en el seu dictamen; 

s’ha de tramitar d’acord amb el que estableixen els 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, com també el pas 

a la situació de servei actiu per a la resta de situacions de segona activitat.” 

El tribunal de segona activitat no té la capacitat legal ni està legitimitat per “l’inici dels 

tràmits” per la incapacitat permanent absoluta o per la gran invalidesa. En tot cas, la 

redacció és confusa i no sabem si amb “l’inici dels tràmits” s’està parlant d’una 

proposta d’incapacitat. 

El tribunal de segona activitat tampoc pot utilitzar els informes pel passi a la segona 

activitat per altres finalitats. 

Per aquest motiu, faltaria un informe de l’Agència de protecció de dades.  

 

“Disposició transitòria 2” 

Quant a la limitació  d’1 any per passar a segona activitat. 

Considerem que és una postura bastant absurda el fet de posar límits temporals. No 

hi ha cap motiu per fer-ho. No trobem cap perjudici, i més si es consideren places a 

extingir com veurem més endavant, en què es pugui passar voluntàriament quan el 

funcionari ho consideri oportú o necessari. 

“Retorn de l’arma reglamentària només es produirà si ho determina el Tribunal 

Mèdic.“ 
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L’experiència respecte d’aquests anys no ha estat molt gratificant, ja que en relació 

amb les patologies no s’han aplicat correctament ajustaments raonables als agents 

amb disminucions físiques o psicològiques. 

Per exemple,  

- No poder portar arma però, en canvi, haver d’anar d’uniforme.  

- Que si no pots disparar amb la dreta, ho pots fer amb l’esquerra.  

- Haver de repartir el pes per les butxaques de l’armilla. 

Hem tingut bastants funcionaris amb els quals s’ha utilitzat la segona activitat per 

ocultar incapacitats. També amb la col·laboració del SGAM. 

Molts d’aquests funcionaris han acabat finalment amb incapacitats permanents 

absolutes i totals reconegudes per part de l’INSS. 

Si els criteris són els mateixos, continuarem tenint els mateixos problemes. 

 

“es mantindran la localitat de destinació i l’horari de treball actuals.”  

Destinació i horari, però adaptant la plaça a la persona segons les seves patologies i 

que els ajustaments raonables puguin negociar-se amb el sol·licitant de la plaça.  

 

"-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” 

 
Tal com està regulat deixa moltes qüestions en l’aire que queden a la voluntat de 

l’administració, creant molta inseguretat tant administrativa com jurídica, perjudicant 

clarament al funcionari, ja que l’extinció de les places només es pot donar per 

defunció o per jubilació. 

Per tal motiu,  

- Si el funcionari torna d’una excedència, té dret continuar treballant com a tècnic de 

suport no policial, per això té un nomenament. 

- Un funcionari amb incapacitat temporal a partir de 18 mesos és donat de baixa de 

l’administració fins a la resolució de l’INSS, quan sigui notificat té dret a continuar 

com a tècnic de suport no policial. 
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- El funcionari que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i li revisen i li 

modifiquen a una total, però la primera notificació és anterior a la nova modificació de 

decret, li ha de correspondre plaça de tècnic de suport no policial.        

- Aquell funcionari que tenia plaça de tècnic de suport no policial i se li reconeix la 

incapacitat permanent absoluta, i al cap d’un temps li modifiquen a una total, li ha de 

correspondre l’antiga plaça de tècnic de suport no policial.   

 

Altres casuístiques que no estan regulades: 

El funcionari que tingui plaça de segona activitat i se li reconeix la incapacitat 

permanent total, segons la regulació estricta es quedaria sense feina. Nosaltres 

considerem que hauria de tenir dret a una plaça de tècnic de suport no policial. 

El funcionari que està amb incapacitat temporal (baixa) esperant resolució de l’INSS, 

arriba la resolució quan la modificació del decret està en vigor, però la data resolució 

és anterior a la modificació del decret, considerem que ha de sol·licitar plaça de tècnic 

de suport no policial.   

El funcionari al qual l’INSS li denega la incapacitat permanent, però interposa 

reclamació i demanda. El jutjat li reconeix la incapacitat permanent i anul·la la 

primera resolució de l’INSS que li va denegar, per tal motiu li correspon plaça de 

tècnic de suport no policial. 
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Sobre els informes presentats 

 

Primer de tot, posar de manifest que falta un informe de l’Agència de protecció de 

dades, ja que es tracta de dades mèdiques, de màxima protecció i seria necessari per 

com s’han de tractar aquestes dades i qui és el màxim responsable. 

 

 

Informe jurídic preliminar relatiu al projecte de decret  

 

Es fa constar  que:  

“D’acord amb l’article 64.5 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, caldrà incorporar a 

l’expedient, en el moment oportú, una memòria de les observacions i les 

al·legacions presentades en els tràmits de consulta interdepartamental i 

informes i, també, de les raons que han dut a desestimar-les, si és el cas.” 

És necessari l’informe del departament de Salut en relació amb allò que l’afecta. 

Amb relació a la participació en el portal de Participa Gencat, es va publicar tal com es 

diu la corresponent consulta, per tal motiu el tràmit actual no s’ha publicat. No es 

compren per què un sí que es publica i l’altre no es publica. 

 

Informe econòmic núm. 17/2022, sobre el Projecte de Decret 

 

Ens indiquen dues coses rellevants que en realitat no tenen a veure amb temes 

econòmics, es desprèn del mateix que tenen la lliçó apresa. 

“En aquest sentit, es tracta d’una figura contrària a la legislació vigent, la qual 

estableix el dret al treball de les persones amb discapacitat en condicions que 

garanteixin l’aplicació dels principis d’igualtat de tracte i no discriminació.” 

“dificultat de gestionar el volum creixent de sol·licituds de llocs de treball de 

suport tècnic no policial amb funcions genèriques, a causa de la impossibilitat 

d’identificar més llocs de treball amb aquestes característiques” 
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Es diu que això consta en la memòria general. Què té a veure això amb l’impacte 

econòmic  i amb l’augment de la  despesa? 

Figura contrària a la legislació vigent? Per tal motiu, vol dir que estan des del 2008 

aplicant un decret que consideren que és il·legal en relació amb els principis d’igualtat 

de tracte i no discriminació?  

El volum de tècnics de suport no policial i el no trobar llocs de treball, es deu 

clarament a una mala gestió del departament, alhora que s’està utilitzant la segona 

activitat per camuflar incapacitats permanents amb l’ajuda del SGAM.  

En realitat el que s’està dient és que l’administració no està sent capaç d’integrar 

aquestes persones amb discapacitat o que no sap fer-ho. El que és impossible, o més 

aviat inadmissible, és que la Generalitat de Catalunya, que hauria de ser l’exemple a 

seguir i el garant dels drets d’aquestes persones amb discapacitat, es tanqui en banda 

i digui que ja no té més llocs per aquestes persones.  Però, en canvi, sorprenentment, 

sembla que tenint la mateixa discapacitat no hi haurà cap dificultat en identificar més 

llocs de treball si són en segona activitat. 

Es va crear un catàleg pels membres del cos que passen a segona activitat amb un 

total de 3394 places. Com és possible que, per exemple, unes 1000 no puguin ser 

destinades a tècnics de suport no policial?  

 

Memòria d’avaluació de l’impacte 
Les places de tècnic de suport no policial per persones amb discapacitat s’identifiquen 

com un problema. Partint d’aquesta premissa ja no comencem bé. S’està dient, en 

altres paraules, que és un problema integrar persones amb discapacitat. 

Utilitzant paraules com esgotament, creixent demanda, falta de llocs de treball, són 

paraules molt greus quan estem parlant de persones amb discapacitat.  

Mai la integració laboral de persones amb discapacitat es pot esgotar amb una 

administració que té més de 250.000 treballadors, això es diu mala gestió a la qual ja 

estem bastant acostumats. 

Les places de tècnic de suport no policial es van crear per evitar clarament que 

tinguéssim un règim semblant al cos de Bombers i amb propòsits lamentables com 

era restar del salari la prestació de l’INSS. Aquest aspecte va ser declarat il·legal per 

part del TSJC.  
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Restar una prestació per incapacitat permanent total del salari, això era el que es 

pretenia. Però només restar aquest tipus de prestació, no altres com la incapacitat 

permanent parcial (amb la qual es perceben 24 mensualitats d’indemnització) o com 

una prestació per viduïtat.   

El que sembla important és l’estratègia de la repetició amb suficient freqüència 

d’aquestes premisses fins que algú se les creu i les dóna per vàlides. 

En relació amb la COPSA i la seva aprovació de permetre les darreres 80 places de 

tècnic de suport no policial i, en canvi, permetre que creïn 3324 places per la segona 

activitat, demostra clarament cert menyspreu i rebuig als funcionaris amb una 

discapacitat. Fins i tot arribant a l’extrem de demanar que renunciïn a què se li 

reconegui una discapacitat, la incapacitat permanent, agafin l’alta laboral i sol·licitin 

una segona activitat com si fos la solució a tots els mals i funcionés a la perfecció 

(més aviat el contrari diríem).   

Donar compliment a la normativa integradora de persones amb discapacitat comporta 

que cap d’elles quedi fora, sempre que tingui capacitat laboral. Si el que s’està 

aplicant és el contrari, no es pot dir que s’estigui aplicant aquesta normativa. 

També es diu que, des del punt de vista social, fan efectiva la igualtat de tracte i a la 

no discriminació per raó de discapacitat. En definitiva, tal com ja hem dit, la igualtat 

de tracte és en relació amb poder treballar i a ser tractat dignament i no a poder 

passar a segona activitat com la resta. Tant la igualtat com la discriminació ha de ser 

entre iguals i no amb diferents, a més cada lloc de treball s’ha d’adaptar a la patologia 

i n’hi ha tantes com persones amb discapacitat. 

 

Memòria general  
En resum, ja que és tot molt repetitiu: 

El decret actual veta als funcionaris amb una incapacitat permanent total de poder 

passar a segona activitat. Volem recordar que això es va fer amb una finalitat molt 

concreta que ja s’ha dit: restar una prestació per discapacitat del salari, la qual cosa 

és clarament una il·legalitat.  

Aquesta figura ha comportat, segon es diu, generar una controvèrsia en via 

administrativa i judicial, i no s’adequa a la Convenció.  Dir això  és voler fer veure que  



 

 Pàgina 27 de 31 

 

 

es vol complir amb les normes Internacionals com la Convenció, quan resulta que el 

text de la modificació exclou les incapacitats permanents absolutes i grans invalideses 

de poder passar a segona activitat. Aquestes persones amb discapacitat mereixen ser 

excloses? No es mereixen que s’avaluïn les seves capacitats i se’ls apliquin els 

ajustaments raonables necessaris?   

La controvèrsia va ser el decret de 2008 i les formes de fer per part d’alguns 

funcionaris, tècnics i polítics, només cal veure les reunions al Parlament de Catalunya i 

fe un repàs de la història. Poc han variat les formes de fer.   

Les igualtats en les condicions són entre els iguals, el que no es pot fer és aplicar 

aquest principi a un funcionari amb discapacitat amb un altre que no la té, com 

tampoc es pot equiparar un funcionari en segona activitat amb incapacitat permanent 

amb un altre que no la té. Errònia interpretació del concepte d’igualtat.  

Sobre el tema del creixement de tècnics de suport i la impossibilitat d’identificar llocs 

de treball és repetitiu al llarg dels informes. Ja hem expressat anteriorment la nostra 

opinió al respecte i la donem per reproduïda.  

En relació amb les incapacitats, cal dir que la temporal no és cap incapacitat 

permanent i no està dintre de la regulació. 

Hi ha quatre tipus d’incapacitat permanent: parcial, total, absoluta i gran invalidesa. 

Podem destacar que la parcial rep 24 mensualitats d’indemnització i contínua 

treballant. A algú se li ha acudit l’absurda idea de què s’haurien de restar les 24 

mensualitats que cobrés la persona amb incapacitat permanent del seu sou?   

A algú se li ha acudit l’absurda idea de què altres prestacions com la de viduïtat 

s’haurien de restar del sou del funcionari?  

Doncs això és el que s’ha intentat fer amb les incapacitats permanents totals des d’un 

principi. El Departament d’Interior i la Direcció General han intentat, com hem dit, 

restar les prestacions del sou  o facilitar que es pugui suspendre el seu pagament.  

Tal com es diu:  

“el procediment de reconeixement de la incapacitat permanent s’inicia d’ofici a 

iniciativa de l’entitat gestora, a petició de la Inspecció de Treball o per petició 

del servei públic de salut; a sol·licitud de les entitats col·laboradores; o a petició 

de la persona interessada.”  

Queda clar que el tribunal de segona activitat no està legitimat, ni pot ser part de 

l’expedient de tramitació. 
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Aquest aspecte és aprofitat per tal de posar de manifest que no es pot amb una 

incapacitat permanent absoluta, i cita algunes normes de policies locals i dels 

bombers de la Generalitat.  

Si en posen així citem-ho tot. No s’oblidin de citar el que ja hem dit a la part històrica 

sobre  que la Generalitat de Catalunya va interposar el 2016 un recurs contenciós-

administratiu contra determinades disposicions del Reglament de Segona Activitat de 

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

La Generalitat de Catalunya, va qüestionar que el Reglament preveia 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. El 2018, 

el TSJC va avalar en sentència el Reglament de Segona Activitat de la Policia Local de 

Palafrugell que va ser impugnat per la Generalitat de Catalunya, van recórrer al 

Tribunal Suprem que va inadmetre el recurs. 

Per què no citen aquest reglament de la Policia local de Palafrugell, aprovat pel Ple 

municipal, el 26 de juliol de 2016? És molt curiós. 

Després se cita la sentència del Tribunal Suprem al respecte. Sentència número 

792/2020 de la Sala del Social, de 23 de setembre. 

Hem de posar de manifest el següent: 

Aquesta sentència quasi copia sencera la Sentència 356/2017 de 26 d'abril, de la Sala 

Social del Tribunal Suprem, dictada en unificació de doctrina pel Ple de la Sala Social 

en la qual es determina la incompatibilitat del manteniment de la retribució 

corresponent a la segona activitat amb una pensió d’incapacitat permanent total per la 

professió habitual. Sentència que ja han intentat aplicar a tècnics de suport no policial 

i els diferents INSS van arxivar els expedients en manifestar que no estan en segona 

activitat. 

La Sentencia 356/2017 de 26 d'abril, aplica la normativa de 1994 de la seguretat 

social i compara un policial local amb una incapacitat permanent total amb un altre 

que està en segona activitat per edat sense incapacitat permanent i diu que això 

discrimina. No cal dir res més. 
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Cal afegir que aquesta sentència del 2017 va tenir 3 vots particulars, vol dir que no 

comparteixen el parer de la majoria. Són importants per saber què pensa cada 

magistrat. Però quina va ser la nostra sorpresa quan a la Sentència número 792/2020 

de la Sala del Social, de 23 de setembre, la ponent és un dels magistrats que critica la 

primera amb un vot particular. Vaja, a això se li diu coherència. 

Ens indiquen quines funcions es poden fer segons l’Ordre IRP/413/2009 de 10 de 

desembre, que són d’aplicació a la segona activitat. 

Per molt que existeixin tantes funcions, cada lloc de treball s’ha d’adaptar a les 

patologies de cada persona, que no tenen cap incapacitat permanent, però tenen una 

disminució física o psíquica, cosa que no s’ha aplicat correctament.   

Tal com s’ha dit, el Tribunal de segona activitat no pot impulsar el procediment 

d’incapacitat tal com regula la normativa de qui pot realitzar aquest expedient, ni pot 

intervenir. 

Després de demanar des del 2004 en endavant l’aplicació del Decret de segona 

activitat de Bombers i respondre que no era possible que les incapacitats permanents 

totals poguessin passar a segona activitat, ara resulta que sí que poden.  

Què ha passat realment per tenir aquest canvi de postura? Al final la resposta. 

La conclusió que en diuen són les següents: 

a)El principi de legalitat, en tant que existeix la corresponent habilitació legal i 

és coherent amb el conjunt del marc normatiu que s’hi relaciona. 

b) El principi d’equitat, en tant que la solució proposada evita el tractament 

privilegiat a determinats col·lectius i és assimilable a les solucions existents a 

d’altres cossos policials i al cos de Bombers de la Generalitat. 

Quins privilegis de determinats col·lectius? Tenir UNA DISCAPACITAT PER ACCIDENT 

O MALALTIA? Això és un privilegi? Més aviat el privilegi seria no tenir una discapacitat. 

O volen dir que el privilegi és tenir una prestació? Però altres prestacions com la de 

viduïtat no són també un privilegi? O unes prestacions ho són i altres no? 

 

c) El principi d’igualtat, en tant que preveu tota discriminació per motiu de 

discapacitat. 

Igualtat amb qui? Amb els iguals o desiguals? 
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d) El respecte al dret fonamental a la negociació col·lectiva, en tant que ha 

estat acordada en la Comissió Permanent de Segona Activitat, òrgan paritari en 

què participa la representació de les persones membres del cos de Mossos 

d’Esquadra. 

Ja hem dit que aquesta Comissió no pot modificar un decret tal com s’ha fet i que no 

pot substituir al Consell de la Policia. 

 

e) El respecte a les competències que corresponen a la Generalitat de 

Catalunya, quant a la regulació de les condicions de treball de les persones 

membres del cos de Mossos d’Esquadra (per tant, la regulació de la segona 

activitat), sense interferir amb les competències corresponents a d’altres 

administracions, en matèria de regulació de la Seguretat Social (per tant, la 

regulació del règim de pensions). 

La Generalitat no té clarament competències en matèria de la Seguretat Social i 

sobretot en relació amb la compatibilitat de les prestacions, però sí que pot facilitar 

que INSS obri expedient d’incompatibilitat. Per nosaltres no deixa de ser el mateix, ja 

que si arribés als Jutjats, en casos d’accidents, el lletrat de la Generalitat estaria a 

favor de la Mútua amb una sèrie d’arguments vergonyosos i poc ètics. 

En relació amb la urgència de tramitació, considerem que no és tal, el seu interès té 

finalitats més aviat polítiques i de facilitar els expedients d’incompatibilitat de les 

prestacions per part de l’INSS. En això sí que tenen urgència. 

Què inventaran vostès quan es torni al criteri anterior de la compatibilitat i el Suprem 

apliqui la norma i no es dediqui a legislar? 

 

Funció pública  
El primer de tot, destacar que fa un resum dels antecedents del Decret actual a la 

pàgina 2. En relació amb les retribucions, l’article 24.2 no està vigent. Aquest punt va 

ser derogat per una Llei d’acompanyament, però sobretot va ser molt important que 

quan va ser impugnat el decret de forma indirecta el TSJC va anul·lar aquest apartat 

des de la seva publicació.  

En l’apartat dos es fa un resum de la proposta, la qual és una repetició dels informes 

anteriors, amb el tema de la dificultat de diferenciar entre funcions de tècnic de suport  
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i segona activitat i el tema de la impossibilitat d’identificar altres llocs de treball. Es 

dóna per reproduït el que ja hem dit. 

Ens fan un apartat de valoració. 

En el que es fa constar l’ordre on es regulen les funcions que es poden fer en segona 

activitat i que no encaixarien amb el funcionaris amb una incapacitat permanent total. 

En relació amb la professió habitual, cita unes sentències anteriors a la reforma de 

l’any 2011 de les compatibilitats. També es cita la sentència de 23 de setembre de 

2020 de la qual ja hem dit a què correspon, ja que també està citada per part de la 

Direcció General en la Memòria General. Donem per reproduït el que ja hem dit. 

Respecte al que ens diu funció pública sobre la transitòria del pas voluntari de tècnics 

a segona activitat o sobre el que es quedin com a tècnics, es diu que no pot quedar 

supeditada la potestat d’autoorganització a la voluntat, també ens diu que han fet 

informes reiterats en relació amb la segona activitat. Per cert, informes que no tenim 

ni hem vist mai. 

La qüestió està clara: no volen integrar més persones amb discapacitat en places de 

tècnics de suport no policial. Volen fer desaparèixer aquestes places. 

La Direcció general de la policia fa de “poli bo” i funció pública de “poli dolent”. Però 

està clar  que cap del dos és el bo. 

Si tan negatiu és el que es planteja, per què no es va fer correctament el 2008?  

No podem compartir el plantejament de funció pública. Per què no tots a places de 

tècnic de suport i deixar la segona activitat només per edat? O per què no poder 

escollir de forma voluntària o una o altra plaça?  

I per què no regular la segona activitat, i tenir present la reincorporació de persones 

amb discapacitat? 

En tot cas, que les places de tècnics siguin a extingir, ho haurien de ser només en cas 

de mort o jubilació.   

 

 

 


