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DICTAMEN 2/2023, de 12 de gener. 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 

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 12 de gener de 2023, amb la presidència del Sr. Jaume 

Vernet i Llobet, actuant com a secretària la Sra. Cristina Figueras i Bosch, amb la participació de les 

Sres. i els Srs. Esther Arroyo i Amayuelas, Meritxell Barnola Sarri, Lluís Maria Corominas i Díaz, Mercè 

Corretja i Torrens, Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, Judith Gifreu i Font, Francesc Homs i Molist, 

Albert Lamarca i Marquès, Marc Marsal i Ferret, Carles Mundó i Blanch, Montserrat Peretó Garcia, Joan 

Ridao i Martín, i Miquel Sàmper i Rodríguez, i essent-ne ponent el Sr. Agustí Cerrillo i Martínez, ha 

aprovat el Dictamen següent: 

ANTECEDENTS DE FET  

1. El Departament d’Interior ha elaborat 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. La proposta normativa, en la versió sotmesa a 

dictamen, consta d’un preàmbul, set articles i una disposició derogatòria. 

2. El 3 de desembre de 2019, el secretari del Govern va emetre diligència per fer constar que 

el Govern havia pres coneixement sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte 

de decret de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos dels 

Mossos d’Esquadra. La consulta es va efectuar entre el 18 de desembre de 2019 i el 20 de 

gener de 2020 i consta en l’expedient l’informe de retorn a les aportacions efectuades en 

aquest tràmit. 

3. Amb el Projecte de decret s’adjunta una memòria general, de 2 de març de 2022, 

actualitzada posteriorment, signada pel director general de la Policia, que conté, entre d’altres, 

la justificació de la necessitat de la disposició i l’adequació als fins que es persegueixen; el 

marc normatiu en què s’insereix la norma, la relació de les disposicions afectades i la taula de 

vigències i derogacions resultants; la competència de la Generalitat sobre la matèria; els 

tràmits de consulta i participació; la relació motivada de les persones i entitats a les quals s’ha 

d’atorgar el tràmit d’audiència, i la procedència de sotmetre l’expedient a informació pública. 

4. L’expedient incorpora igualment una memòria d’avaluació, també de 2 de març de 2022, 

signada pel mateix director general, que en la versió actualitzada de 25 d’abril de 2022 analitza 

el context i identifica les opcions de regulació, així com l’impacte de l’opció de regulació 

considerada, que conté els informes d’impacte pressupostari, econòmic i social, normatiu i de 
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gènere; un apartat de comparació de les opcions de regulació considerades, i un altre 

d’implementació, seguiment i avaluació de la norma. 

5. El 22 de març de 2022, la cap del Servei de Gestió Econòmica del Departament d’Interior 

va emetre un informe econòmic pressupostari sobre la proposta normativa en què posava de 

manifest que no comportava cap cost addicional, ni un augment de dotació de personal o 

d’altres mitjans diferents dels que ja es disposa. 

6. El 30 de març de 2022, l’advocada de la Generalitat, adscrita a l’Assessoria Jurídica del 

Departament d’Interior va emetre l’informe jurídic preliminar sobre el Projecte de decret, amb 

caràcter favorable a la continuació de la tramitació. 

7. El 24 de març de 2022, la Direcció General de Pressupostos, del Departament d’Economia 

i Hisenda, va informar favorablement sobre el Projecte de decret, des de la vessant 

estrictament pressupostària,  condicionada a l’informe favorable de la Direcció General de 

Funció Pública. 

8. El 28 de març de 2022, la cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Interior va elaborar un 

informe d’impacte econòmic i social en termes de cost benefici del Projecte de decret. 

9. L’1 d’abril de 2022, l’Institut Català de les Dones va emetre un informe d’impacte de gènere 

en relació amb el Projecte de decret, en què valorava positivament la iniciativa normativa i 

n’informava favorablement sense efectuar-hi observacions. 

10. Figuren a l’expedient tramès els correus electrònics enviats a la unitat proposant per l’Àrea 

de Millora de la Regulació, que assenyalava que el contingut de la memòria d’avaluació s’havia 

d’ajustar a les Recomanacions de juny de 2021 sobre el contingut d’aquesta memòria, i per la 

Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic, que 

efectuava diverses consideracions sobre el contingut de la norma projectada. També consta 

a l’expedient l’escrit de resposta de la unitat proposant a aquestes observacions. 

11. El 23 de maig de 2022, la Subdirecció General d’Assessorament Jurídic de la Direcció 

General de Funció Pública va emetre l’informe sobre el Projecte de decret, en què formulava 

diverses observacions sobre el contingut que consten valorades en un informe de la 

Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de Policia d’1 de juny de 

2022. 

12. L’1 de juliol de 2022, la Subdirecció General d’Assessorament Jurídic de la Direcció 

General de Funció Pública va emetre un nou informe arran de l’informe de valoració de la 

Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de Policia que consta, així 

mateix, novament valorat per la unitat proposant. 

13. El 18 de juliol de 2022, la Direcció General de la Policia va emetre un informe justificatiu 

de la necessitat de reduir els terminis dels tràmits d’informació pública i d’audiència a 7 dies 

hàbils. 
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14. Mitjançant l’Edicte de 22 de juliol de 2022, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC) núm. 8715, de 22 de juliol, el Projecte de decret es va sotmetre a 

informació pública. 

15. Segons consta a l’expedient, per oficis de 18 de juliol de 2022, el director general de la 

Policia va disposar el tràmit d’audiència a l’Associació per la Integració Laboral –Mossos 

d’Esquadra amb Discapacitats (AILMED)– i a les organitzacions sindicals representatives del 

Cos de Mossos d’Esquadra. En concret, per a l’escala bàsica el tràmit es va atorgar al Sindicat 

Autònom de Policia (SAP), Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC), 

Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), Col·lectiu 

Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra (CATME) i Sindicat Nacional de Seguretat de 

Catalunya (SEGCAT). Per a l’escala intermèdia al Sindicat de Comandaments de l’Escala 

Intermèdia de la Policia de Catalunya (SEIME). Per a les escales executiva i superior, al 

Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra (SICME). I, finalment, per a l’escala de 

suport, a l’Associació Professional de Facultatius i Tècnics del cos de Mossos d’Esquadra 

(AFITCME). 

16. El 20 de setembre de 2022, el director general de la Policia va emetre una memòria 

valorativa de les observacions formulades al Projecte de decret en el tràmit d’audiència per 

l’associació ALMED i pels sindicats SAP i SEIME. 

17. El 3 de novembre de 2022, l’Assessoria Jurídica va emetre l’informe jurídic final, de 

caràcter favorable a continuar la tramitació, un cop analitzada la documentació de l’expedient 

i el contingut del Projecte de decret. 

18. El 8 de novembre de 2022, el director general de la Policia va emetre una memòria 

valorativa de les observacions formulades per la Direcció General de Serveis Consultius i 

Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic. 

19. El 8 de novembre de 2022, el Projecte de disposició va ser informat amb caràcter favorable 

per la Comissió Tècnica de la Funció Pública. 

20. El mateix 8 de novembre de 2022, el Projecte de decret es va sotmetre a la consideració 

del Consell Tècnic, amb caràcter previ a la petició de dictamen de la Comissió Jurídica 

Assessora. 

21. El 28 de novembre de 2022, va entrar en aquest òrgan consultiu la petició de dictamen 

formulada per la consellera de la Presidència. 

22. L’1 de desembre de 2022, el Ple de la Comissió Jurídica Assessora va admetre a tràmit la 

petició i en va nomenar ponent. 
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FONAMENTS JURÍDICS 

I. Objecte del Dictamen 

Se sotmet a dictamen d’aquest òrgan consultiu 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. El Decret afectat per l’aprovació de la norma 

projectada, que va desplegar el capítol II (articles 61 a 64) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de 

la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra va ser objecte de Dictamen per aquesta 

Comissió Jurídica Assessora amb motiu de la seva aprovació (Dictamen 282/2008). 

El Projecte de disposició, en la versió sotmesa a dictamen, consta d’un preàmbul, set articles, 

una disposició derogatòria i una de final. 

En els termes que posteriorment es veurà, els articles 1 a 3 modifiquen, respectivament, els 

articles 1, que regula l’objecte, 2.2, sobre l’àmbit d’aplicació i 10.1, relatiu a l’adaptació del lloc 

de treball i segona activitat. L’article 4 incorpora un nou apartat sisè a l’article 11, sobre 

reconeixement mèdic previ. L’article 5 modifica l’apartat b) de l’article 16.1, que regula el 

dictamen del tribunal mèdic. L’article 6 modifica l’article 18.2, que preveu la revisió de les 

aptituds físiques o psíquiques. L’article 7 modifica la disposició transitòria segona, que atorga 

a les persones membres del cos que en el moment de l’entrada en vigor estiguin en situació 

d’incapacitat permanent total un termini d’un any per a manifestar si opten per ocupar un lloc 

de suport. Finalment, la disposició derogatòria deroga el capítol 5, “llocs de treball de suport 

tècnic per als qui no poden continuar fent tasques policials”, que comprèn els articles 19 a 28, 

i la disposició addicional cinquena, que preveu la retenció o desdotació econòmica d’un lloc 

de treball no policial en el departament competent en matèria de seguretat pública en cas 

d’optar per la reincorporació a un lloc de treball no policial. 

II. Intervenció de la Comissió Jurídica Assessora 

La intervenció de la Comissió Jurídica Assessora es produeix a l’empara dels articles 69 de la 

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

de Catalunya, i 8.2.b) de la seva Llei reguladora 5/2005, de 2 de maig. Segons aquest darrer 

precepte, la Comissió ha de dictaminar preceptivament sobre “Els projectes de reglaments o 

de disposicions de caràcter general que es dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari 

i llurs modificacions”. 

En el cas examinat, el Projecte de decret, com s’ha dit, desplega el capítol II, articles 61 a 64 

de la Llei 10/1994, d’11 d juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que regulen 

la segona activitat. 

És doctrina reiterada de la Comissió que, en l’examen d’un projecte de reglament o de 

disposició general, l’abast de la seva intervenció comporta estudiar la competència de la 

Generalitat de Catalunya, l’habilitació del Govern per a dictar la norma de què es tracta, la 
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comprovació que s’han seguit els tràmits procedimentals i, especialment, l’anàlisi de la 

legalitat del contingut del projecte, així com la formulació de suggeriments sobre eventuals 

deficiències que caldria evitar o sobre possibles millores que caldria introduir-hi. 

III. Competència de la Generalitat de Catalunya 

El Projecte de decret es dicta a l’empara de l’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

(EAC), que estableix que correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d’acord 

amb el que disposa la legislació estatal, entre d’altres, la planificació i la regulació del sistema 

de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les policies locals (lletra a) i la creació i 

l’organització de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (lletra b). 

En relació amb l’objecte del Projecte de decret, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de 

forces i cossos de seguretat, en l’article 40, disposa que “El règim estatutari dels cossos de 

policia de les comunitats autònomes és determinat, de conformitat amb el que estableix 

l’article 149.1.18 de la Constitució, pels principis generals del títol I d’aquesta Llei, pel que 

estableix aquest capítol i pel que disposen a aquest efecte els estatuts d'autonomia i la 

legislació de les comunitats autònomes, així com pels reglaments específics de cada cos”. 

La competència sobre seguretat pública ha estat tractada en diverses ocasions pel Consell de 

Garanties Estatutàries (vid. dictàmens 18/2015, de 26 de novembre, FJ 2, i 6/2019, FJ III) i 

per la jurisprudència constitucional (entre d’altres, sentències del Tribunal Constitucional 

86/2014, de 24 de juny, FJ 4; 154/2017, de 21 de desembre, FJ 6, i, anteriorment, 25/2004, 

de 26 de febrer, FJ 6). 

Tal com va assenyalar el Consell de Garanties Estatutàries en el Dictamen 6/2019, “Pel que 

fa a la seguretat pública, l’Estat és el poder que compta amb la potestat legislativa en la 

matèria, amb el corresponent respecte al model singular de distribució de competències amb 

aquelles comunitats autònomes que es dotin d’un cos de policia propi. Com és evident i 

conegut, la Generalitat és la responsable del cos de Mossos d’Esquadra, i les competències 

de l’autogovern, en seguretat pública, estan recollides a l’article 164 EAC. 

Segons aquest esquema competencial, en el cas de Catalunya es produeix una certa 

concurrència competencial en matèria de seguretat pública. D’una banda, l’Estat és el titular 

de la competència exclusiva de la seguretat pública, en els termes de l’article 149.1.29 CE i 

de la Llei orgànica 2/1986, i la Generalitat, en virtut de l’esmentat article 164 EAC, és 

competent en l’administració de la seguretat ciutadana en territori català, mitjançant el cos de 

Mossos d’Esquadra, la titularitat del qual també li atorga competències no només orgàniques 

sobre la policia sinó també funcionals i normatives en aquells àmbits connectats amb la funció 

policial” (fonament jurídic quart). 

Altrament, també cal indicar la incidència que, en relació amb l’objecte del Projecte de decret, 

té l’article 136.b) de l’EAC, quan atribueix a la Generalitat, en matèria de funció pública, entre 
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d’altres, la competència compartida sobre les situacions administratives i els drets, els deures 

i les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

La Generalitat de Catalunya, per tant, té competència per a aprovar la norma projectada. 

IV. Habilitació del Govern de la Generalitat de Catalunya 

El Govern de la Generalitat té una habilitació genèrica i d’altres d’específiques per a aprovar 

el Projecte de decret sobre el qual es dictamina. 

a) El Govern és destinatari d’una habilitació genèrica per a aprovar normes reglamentàries. 

L’article 68.1 de l’EAC atribueix al Govern de la Generalitat, amb caràcter general, la potestat 

reglamentària: “Exerceix [...] la potestat reglamentària d’acord amb aquest Estatut i les lleis.” 

Així mateix, l’habilitació genèrica es deriva també de l’article 39.1 de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, que estableix que “Correspon al 

Govern la titularitat de la potestat reglamentària en l’exercici de les competències de la 

Generalitat”. És el Govern qui l’exerceix com a tal en tots aquells supòsits no atribuïts 

específicament al president de la Generalitat o als consellers (article 26.e) de la mateixa Llei). 

Cal recordar, també, que aquesta habilitació es reconeix en l’article 128.1 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), 

quan es diu que “L’exercici de la potestat reglamentària correspon […] als òrgans de govern 

de les comunitats autònomes, de conformitat amb el que estableixen els seus estatuts 

respectius”. 

b) A aquesta habilitació genèrica, cal afegir les específiques que es preveuen a la Llei 10/1994, 

d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. L’article 61.3 d’aquesta Llei 

estableix que s’han de determinar per reglament les circumstàncies i les condicions de 

prestació dels serveis complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats 

mèdiques que poden determinar el pas a aquesta situació. D’altra banda, la disposició final 

primera faculta el Govern de la Generalitat per a dictar el desplegament reglamentari 

d’aquesta Llei. 

A l’empara de les habilitacions exposades i en exercici de la potestat reglamentària en els 

termes indicats, el Govern està habilitat per a aprovar la disposició projectada, i el rang de la 

norma és l’adequat. 

V. Consideracions sobre el procediment d’elaboració del Projecte de decret 

V.1. Règim jurídic aplicable al procediment 

L’article 61.1 de la Llei 26/2010 estableix que “El procediment d’elaboració d’un projecte de 

disposició reglamentària s’inicia a proposta del departament competent en la matèria del 
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projecte”. Tanmateix, és doctrina d’aquesta Comissió Jurídica Assessora que per a determinar 

el règim jurídic aplicable al procediment d’elaboració del Projecte de decret cal prendre en 

consideració els primers documents incorporats a l’expedient (entre d’altres, Dictamen 

206/2022), en aquest cas, una primera memòria general de data 2 de març de 2022. En 

consideració a aquesta data, el procediment d’elaboració del Projecte de decret objecte 

d’aquest Dictamen està regulat en els textos normatius següents: 

a) La regulació del procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries es conté 

principalment en el títol IV (“Procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries”) de la 

Llei 26/2010. El procediment regulat en el títol IV esmentat “s’aplica a les disposicions 

reglamentàries que s’elaboren en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat” 

(article 59.1). A l’efecte d’aplicar aquesta regulació, “s’entén per disposicions reglamentàries 

les disposicions de caràcter general amb rang inferior al de llei dictades pel Govern o pels 

consellers dels departaments de l’Administració de la Generalitat que, qualsevol que sigui la 

matèria de què tractin, continguin normes que innovin l’ordenament jurídic” (article 60.1). En 

conseqüència, aquestes normes són d’aplicació al procediment d’elaboració del Projecte de 

decret que ara s’examina. 

b) És també d’aplicació la regulació sobre la potestat reglamentària continguda en la Llei 

13/2008, esmentada, en particular, en els articles del capítol VII del títol II (“Potestat 

reglamentària”). Segons aquesta regulació, les disposicions reglamentàries dictades pel 

Govern adopten forma de decret (article 40.1) i les signen el president i els consellers que 

hagin formulat la proposta (article 40.2). 

c) Cal tenir present, a més, que la tramitació del Projecte de decret ha d’observar les previsions 

de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern (articles 62 i 69). 

d) Atès el moment d’inici del procediment, cal atenir-se, així mateix, a les previsions que conté 

l’LPAC en el títol VI (“De la iniciativa legislativa i de la potestat per dictar reglaments i altres 

disposicions”). L’aplicació d’aquesta normativa s’ha de realitzar tot tenint en compte que, en 

virtut de la Sentència 55/2018, de 24 de maig, del Ple del Tribunal Constitucional, dictada en 

el recurs d’inconstitucionalitat núm. 3628/2016, interposat pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya, alguns dels preceptes d’aquest títol, d’una manera total o parcial, han estat 

declarats contraris a l’ordre constitucional de distribució de competències i, per tant, no 

aplicables als procediments d’elaboració de reglaments autonòmics, qüestió a la qual ja s’ha 

referit la Comissió en dictàmens anteriors (dictàmens 177/2020 i 271/2020, entre d’altres). 

Tot partint d’aquest marc legal de referència, a continuació s’analitza la documentació i la 

tramitació donada al Projecte de decret sotmès a dictamen. 

V.2. Conformació de l’expedient 

L’LPAC i la Llei 26/2010 regulen l’expedient administratiu. En particular, l’article 63 de la Llei 

26/2010 fa referència a la conformació de l’expedient de tramitació d’un projecte de disposició 
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reglamentària i disposa que aquest comprèn el conjunt de documentació preceptiva, 

numerada i ordenada cronològicament; que els documents han d’estar signats i datats pels 

òrgans competents per a llur emissió, i que ha d’incloure un índex de la documentació que 

l’integra. 

D’acord amb l’article 70 de l’LPAC, els expedients han de tenir format electrònic. Segons 

l’article 51.1 del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, 

aprovat mitjançant el Reial decret 203/2021, de 30 de març (RAF): “El foliat dels expedients 

administratius electrònics s’ha de portar a terme mitjançant un índex electrònic autenticat que 

garanteixi la integritat de l’expedient i en permeti la recuperació sempre que sigui necessari.” 

D’altra banda, el mateix article preveu, en l’apartat tercer, que: “L’índex electrònic autenticat 

l’ha de signar el titular de l’òrgan que conformi l’expedient per a la seva tramitació o bé es pot 

segellar electrònicament en el cas d’expedients electrònics que es formin de manera 

automàtica, a través d’un sistema que en garanteixi la integritat.” 

En aquest cas, l’expedient té format electrònic però no s’ha paginat correlativament. Els 

documents que l’integren estan ordenats cronològicament, amb algunes excepcions i estan 

signats electrònicament pels òrgans competents. L’índex identifica els documents amb la data 

d’emissió, amb indicació dels números de document, la qual cosa permet localitzar-los, però 

no està signat electrònicament ni autenticat. 

Es compleixen, doncs, parcialment, els requeriments legals, en els termes expressats, tal com 

la Comissió ha establert, entre d’altres, en els dictàmens 262/2021 i 32/2022. 

V.3. Planificació normativa 

La Comissió ha subratllat reiteradament la rellevància de la planificació normativa com a 

“instrument al servei de la seguretat jurídica, principi que no solament implica generar 

confiança sobre el que diu la normativa vigent, sinó també sobre l’evolució raonable de 

l’ordenament jurídic, tal com es reconeix d’una manera expressa en l’article 62 de la Llei 

catalana 19/2014, de 29 de desembre, que preveu la necessitat que la iniciativa normativa 

s’exerceixi de tal manera que el marc normatiu resultant sigui previsible” (dictàmens 291/2020 

i 180/2021, entre d’altres). 

En relació amb l’expedient examinat, es pot apreciar que en el Pla normatiu del Govern de la 

Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, aprovat mitjançant l’Acord de Govern de 19 

d’octubre de 2021, i que correspon al període entre l’octubre de 2021 i el juny de 2023, 

s’inclou, com a novena iniciativa del Departament d’Interior, pendent d’iniciar la tramitació el 

“Projecte de decret pel qual es modifica la regulació de la situació administrativa especial de 

segona activitat i es regula el manteniment de les aptituds psicofísiques en el cos de Mossos 

d’Esquadra ”. La mateixa iniciativa normativa figura al número cinquanta-sis de noves 

iniciatives que es preveu tramitar dins de l’eix 1. “Per un país just, amb bon Govern i referent 

democràtic al món”, amb una previsió d’inici de tramitació el segon semestre de 2021. 
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Fent ús de la facultat prevista en l’apartat cinquè del mateix Acord de Govern, la Secretaria 

del Govern va promoure una modificació del Pla normatiu, de la qual, el 2 d’agost del 2022, el 

Govern en va prendre coneixement. Cal dir que la iniciativa és la cinquanta-dosena que es 

preveu aprovar, amb la tramitació ja iniciada, i figura com a primera iniciativa del Departament 

d’Interior. Per tant, s’ha donat compliment a l’establert en l’article 62 de la Llei catalana 

19/2014, de 29 de desembre. 

V.4. Consulta pública prèvia 

Prèviament a l’elaboració del text d’una disposició reglamentària, s’ha de fer una consulta 

pública a la ciutadania. 

Tant l’article 133 de l’LPAC, en aquells apartats que resulten d’aplicació segons la Sentència 

55/2018 del Tribunal Constitucional, com l’article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, que 

va introduir la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 

sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, 

amb efectes des de l’1 de maig de 2020 i, per tant, no aplicable en aquest expedient per raons 

temporals, estableixen que s’ha de fer una consulta pública a la ciutadania prèviament a 

l’elaboració del text d’una disposició reglamentària. 

A l’expedient administratiu s’inclou la documentació generada en el marc d’aquest tràmit de 

consulta pública prèvia, que, segons consta en l’informe de retorn de 14 de febrer de 2020, 

emès per la subdirectora general de Recursos Humans, es va dur a terme, per mitjà del Portal 

de la Transparència de la Generalitat, entre els dies 16 de desembre de 2019 i el 16 de gener 

de 2020. En l’expedient es deixa constància que es va fer difusió de la consulta pública prèvia 

a la Intranet de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i es va informar de l’inici del 

tràmit a les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra i també es 

va fer la comunicació a l’Associació per a la Integració Laboral-Mossos d’Esquadra amb 

Discapacitats (AILMED), en compliment de l’article 54.2 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, que atorga a les persones amb discapacitat el 

dret a la participació a la vida pública, i, en concret, en la preparació, elaboració i adopció de 

las decisions públiques i, si escau, de les normes i estratègies que els afectin. 

S’inclou a l’expedient la comunicació al Govern de la consulta pública prèvia. En el decurs del 

tràmit de consulta pública prèvia es van rebre les aportacions presentades per dos particulars, 

per l’Associació per a la Integració Laboral-Mossos d’Esquadra amb Discapacitat (AIL-MED) i 

el sindicat independent dels Mossos d’Esquadra (USPAC). 

Les observacions formulades consten degudament valorades en l’informe d’avaluació de les 

aportacions efectuades en aquest tràmit. En suma, el tràmit previ de participació de la 

ciutadania en l’elaboració de la disposició reglamentària s’ha dut a terme correctament. 
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V.5. Negociació col·lectiva prèvia 

En l’expedient es deixa constància que la modificació proposada ha estat acordada en el si 

de la Comissió Permanent de Segona Activitat del Cos de Mossos d’Esquadra (COPSA), 

òrgan permanent de caràcter paritari creat per la disposició addicional primera 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. Aquest Comissió es va crear en el si del Consell de 

la Policia –regulat als articles 52 i següents de la Llei 10/1994–, integrada per una persona 

representant de cadascuna de les organitzacions sindicals representatives en el Consell de la 

Policia i el mateix nombre de representants de l’Administració, incloent un representant de la 

Direcció General de la Funció Pública. També hi assisteix amb veu, però sense vot, 

l’Associació per a la Integració Laboral-Mossos d’Esquadra amb Discapacitat (AIL-MED). 

Corresponen a aquesta comissió les funcions de deliberació i seguiment de les polítiques de 

segona activitat, així com de proposta i informe previ sobre la matèria. 

En l’expedient es deixa constància que en diverses sessions de la COPSA es va abordar la 

situació i problemàtica dels llocs de treball de suport no policial i que en la sessió del dia 16 

de setembre de 2021, segons la reproducció de l’acta de la sessió que figura en l’expedient, 

es va acordar impulsar una modificació normativa amb caràcter urgent. En la sessió 

extraordinària de 23 de novembre de 2021, la COPSA va tractar en l’únic punt de l’ordre del 

dia la modificació del Decret 246/2008. Segons s’indica es va tractar l’articulat de la proposta 

normativa i van participar els membres amb les aportacions que van considerar oportunes. La 

reunió va cloure amb el parer majoritari favorable dels sindicats a la proposta del text 

presentada per l’Administració i es va acordar iniciar la tramitació del Projecte de decret de 

modificació del Decret 246/2008. El 30 de novembre següent, abans d’iniciar la tramitació, es 

va emplaçar als membres de la COPSA per a aprovar la proposta d’articulat, una vegada 

havien estat introduïdes les seves aportacions al text. Figuren incorporades a l’expedient les 

actes de les reunions de 23 de novembre i de 30 de novembre, la qual cosa es valora 

positivament, ja que deixen constància del debat previ que va tenir lloc abans que s’adoptés 

l’acord i de les intervencions fetes. 

V.6. Iniciació i tramitació del procediment 

El procediment d’elaboració d’un projecte de decret s’inicia a proposta del departament 

competent en la matèria d’acord amb el que disposa l’article 61.1 de la Llei 26/2010. 

En el cas examinat, la competència per a tramitar el Projecte de decret correspon al 

Departament d’Interior, de conformitat amb el Decret 184/2022, de 10 d’octubre, de 

denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments en què s’organitza 

el Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya (article 3.9). 

Pel que fa a la tramitació del Projecte, segons l’article 62.1 de la Llei 26/2010, “La tramitació 

d’un projecte de disposició reglamentària correspon a la unitat directiva corresponent del 
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departament proposant i, en els casos de tramitació conjunta, a les unitats directives 

designades pels departaments”. 

En el present cas, la tramitació del Projecte de decret va ser impulsada per la Direcció General 

de la Policia, d’acord amb les funcions que li atribueix l’article 1 del Decret 415/2011, de 13 de 

desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia. 

V.7. Memòries 

El Projecte de decret ha d’anar acompanyat d’una memòria general i d’una memòria 

d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades d’acord amb el que disposa l’article 64.1 

de la Llei 26/2010. A més, segons afegeix l’article 64.5 de la mateixa Llei, “L’expedient ha 

d’incloure una memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de 

consulta interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i també de les 

raons que han dut a desestimar-les, si és el cas”. 

En l’expedient que s’examina consten incorporades les tres memòries esmentades. 

a) Memòria general 

Els projectes de disposicions reglamentàries han d’adjuntar sempre una memòria general 

(article 64.1 de la Llei 26/2010). El contingut mínim d’aquesta memòria es determina en l’article 

64.2 de la Llei 26/2010 que es refereix a: “a) La justificació de la necessitat de la disposició 

reglamentària i l’adequació d’aquesta als fins que es persegueixen. b) El marc normatiu en 

què s’insereix el projecte de disposició reglamentària. c) La relació de les disposicions 

afectades pel projecte de disposició reglamentària i la taula de vigències i derogacions 

resultants. d) La competència de la Generalitat sobre la matèria. e) La relació motivada de les 

persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència. f) La procedència, si 

escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.” 

La memòria general, signada pel director general de la Policia en data 2 de març de 2022 ha 

estat actualitzada en diverses ocasions en el decurs de la tramitació. Segons deixa constància 

l’informe jurídic final, la darrera versió de 3 de juny de 2022 amplia la justificació de la 

necessitat de modificar el Decret i l’adequació de la modificació a les finalitats que es 

persegueixen. La memòria s’adequa al contingut exigit per l’article 64.2 de la Llei 26/2010. 

En l’apartat de justificació de la necessitat i adequació a les finalitats que es persegueixen, 

s’indica, en primer terme, que la regulació vigent estableix com a causa per a passar a la 

situació administrativa de segona activitat una disminució previsiblement permanent de les 

aptituds físiques o psíquiques que dificulti l’exercici normal de les funcions, però impossibilita 

aquesta sortida professional a les persones membres del cos que es troben en situació 

d’incapacitat permanent total, tant si aquesta incapacitat permanent prové d’una contingència 

comuna com d’una contingència laboral. En aquest darrer cas, es preveu la figura del lloc de 

treball de suport tècnic no policial que, segons s’indica, ha comportat des de la seva 

implementació una elevada controvèrsia tant en via administrativa com judicial, en tractar-se 
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d’una mesura discriminatòria, perquè no té en compte la diversitat funcional existent dins del 

cos policial, ni les tasques que aquestes persones poden dur a terme, mantenint la condició 

de policies, malgrat tenir una disminució de les aptituds psicofísiques. 

Es palesa la manca d’adequació de la regulació actual a l’establert per 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, i a les directives europees en relació 

amb la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, com és el cas de la Directiva 2000/78/CE 

del Consell, de 27 de novembre, relativa a un marc general per a la igualtat de tracte en el 

treball i l’ocupació, i a la normativa estatal i catalana –Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació 

normativa a la Convenció internacional sobre les persones amb discapacitat; 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, i Llei 19/2020, de 30 de 

desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació–, que consagra la no-discriminació com un 

principi informador de l’actuació administrativa que ha de vetllar per a garantir el dret al treball 

a les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres, fins i tot a les 

persones que adquireixin una discapacitat durant l’ocupació, amb els ajustos necessaris en el 

lloc de treball a fi i efecte que puguin seguir desenvolupant l’activitat laboral. 

A continuació, es justifica que la regulació proposada que elimina la distinció entre segona 

activitat i lloc de suport no policial s’ajusta a les previsions de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i 

la normativa reguladora de la seguretat social, i també a la jurisprudència del Tribunal Suprem, 

que en la recent Sentència núm. 792/2020, de 23 de desembre, de la Sala Social, ordena i 

clarifica la interpretació que cal dur a terme en relació amb la segona activitat i la situació 

d’incapacitat permanent total. També es posa de manifest que la regulació de policies locals 

d’altres comunitats autònomes segons la citació que s’efectua a les normes corresponents ja 

preveuen la possibilitat de passar a la situació administrativa de segona activitat quan la minva 

de les capacitats no arribi a ser tributària d’incapacitat permanent absoluta. 

Altrament, es palesa que mitjançant l’Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre, es van 

determinar les funcions de l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball 

de les diferents categories del cos de Mossos d’Esquadra susceptibles de ser proveïts en la 

situació administrativa especial de segona activitat, i que escaurà avaluar cas per cas, en 

funció de les circumstàncies de cada persona, les necessitats d’adaptació del lloc de treball 

que pugui requerir, en funció de la situació. Es remarca que la situació habitual que es pot 

preveure a partir de la modificació normativa projectada és que, quan es produeixi una 

disminució de les capacitats psicofísiques que no impedeixi l’exercici de qualsevol professió, 

la persona passi a la situació administrativa especial de segona activitat. En canvi, si el tribunal 

de segona activitat conclou que la persona pateix una minva de les capacitats que la 

incapacita totalment per a l’exercici de qualsevol tasca o professió, s’impulsa el procediment 

d’incapacitació corresponent. La possibilitat que estableix la norma projectada que les 

persones declarades en incapacitat permanent puguin mantenir un lloc de treball i no quedin 

desplaçades amb motiu de la incapacitat, el que constituiria un element de discriminació que 

es pretén evitar, és sens perjudici de la competència de l’Institut Nacional de la Salud (INSS) 
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de dur a terme la revisió corresponent d’aquesta declaració. Aquesta proposta, segons 

s’indica, és, així mateix, coincident amb la que ja preveu el Decret 241/2001, de 12 de 

setembre, pel qual es regula la situació de segona activitat del personal al servei del cos de 

Bombers de la Generalitat. 

En darrer terme, s’indica que la proposta normativa permetrà mantenir la vinculació 

continuada a un lloc de treball, amb la millora que això representa en termes d’integració 

laboral, i contribuirà a optimitzar els efectius de la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, a 

la vegada que posa en valor i prestigia l’experiència i el coneixement dels seus membres. 

b) Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades 

Els projectes de disposicions reglamentàries han d’adjuntar sempre una memòria d’avaluació 

d’impacte (article 64.1 de la Llei 26/2010). El contingut mínim d’aquesta memòria es determina 

en l’article 64.3 de la Llei 26/2010, que inclou l’informe d’impacte pressupostari, l’informe 

d’impacte econòmic i social, l’informe d’impacte normatiu i l’informe d’impacte de gènere. 

En l’expedient examinat, consta la versió inicial de la memòria d’avaluació d’impacte de les 

mesures proposades, de 2 de març de 2022, signada per l’òrgan impulsor. També hi figura la 

versió actualitzada de la memòria, de 25 d’abril de 2022, elaborada, segons s’indica per a 

incorporar les recomanacions efectuades per l’Àrea de Millora de la Regulació, si bé no s’han 

incorporat a l’expedient tramès a aquest òrgan consultiu. 

En l’anàlisi del context i la identificació de les opcions de regulació, s’exposa la problemàtica 

existent en relació amb la figura del tècnic o tècnica de suport no policial, que comporta la 

realització de tasques no policials, el que dificulta identificar nous llocs de treball, de manera 

que s’ha arribat a l’esgotament d’aquesta figura. Segons s’indica, el mes de novembre de 

2021 ocupaven llocs de treball de suport un total de 340 persones, a banda dels cinquanta 

expedients de sol·licituds d’adscripció a un lloc de suport no policial que hi havia en aquell 

moment. I també es palesa que, en una sessió de la COPSA que s’havia dut a terme el 16 de 

setembre anterior, s’havia previst que en un termini curt seria impossible atendre noves 

sol·licituds d’adscripció. 

També es destaca que la iniciativa normativa respon al mandat legal que es conté en la 

normativa d’integració de persones amb discapacitat 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. Així, es concreten com a 

objectius a assolir la no-discriminació per raó de la minva de les aptituds psicofísiques; garantir 

la igualtat de drets de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb les 

funcions que efectivament pot dur a terme la persona funcionària, en relació amb la diversitat 

de funcions que es duen a terme en el cos; mantenir dins l’organització les persones que 

puguin arribar a perdre aptituds psicofísiques, ja sigui per accident o per malaltia, i evitar la 

percepció de discriminació i el sentiment de no pertinença al cos; aprofitar l’expertesa de 

persones que, amb la regulació actual, es veuen apartades de la funció policial i, finalment, 
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adequar els processos de gestió al volum creixent de sol·licituds de passi a la situació de 

segona activitat. 

D’altra banda, aquesta memòria incorpora els informes previstos legalment: d’impacte 

pressupostari, d’impacte econòmic i social, d’impacte normatiu i d’impacte de gènere. 

Quant a l’impacte pressupostari, s’exposa que la norma projectada no ha de comportar un 

increment de la despesa en els pressupostos de la Generalitat ja que no genera costos 

addicionals ni un augment de la dotació en recursos humans ni materials. 

Pel que fa a l’impacte econòmic i social, es destaca que la regulació proposada suposa 

optimitzar els efectius existents a la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra en l’exercici de la 

seva activitat professional, i, en conseqüència, millorar la prestació del servei policial. 

A continuació, en l’informe d’impacte normatiu, indica que la norma projectada és una 

disposició necessària i imprescindible per a atendre les necessitats reals, actuals i futures, 

derivades de la pèrdua o disminució de les aptituds psicofísiques de les persones membres 

del cos de Mossos d’Esquadra, i no comporta cap càrrega addicional per a les persones 

destinatàries de la norma. 

Finalment, l’informe d’impacte de gènere indica que la modificació que es pretén i les mesures 

que se’n deriven no produeixen cap efecte diferent en funció del gènere, ja que el tractament 

de la situació administrativa especial de segona activitat és igual i únic per a totes les persones 

funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra. 

c) Memòria de valoració de les observacions i les al·legacions presentades 

Els projectes de disposicions reglamentàries han d’adjuntar una memòria en què es valorin, 

si escau, les observacions i les al·legacions presentades durant la tramitació del projecte 

normatiu i en què es motivi, si és procedent, la decisió de desestimar-les (article 64.5 de la 

Llei 26/2010). 

L’expedient incorpora la memòria de valoració de les observacions rebudes en el tràmit 

d’audiència per l’associació i organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos 

d’Esquadra, signada pel director general de la Policia el 8 de novembre de 2022. Malgrat que 

no s’han incorporat a l’expedient tramès, com hauria estat adient, els diferents escrits 

d’al·legacions presentats, la memòria transcriu totes les aportacions presentades en aquest 

tràmit i les valora individualment. D’altra banda, hi consta una altra memòria de valoració de 

les al·legacions presentades en els tràmits de consulta interdepartamental i informes signada 

pel mateix òrgan directiu en la mateixa data. 

Si bé s’ha complert amb l’exigència legal esmentada, ja que les diferents al·legacions i 

observacions formulades han estat degudament valorades per la unitat proposant, no s’han 

tingut en compte les recomanacions d’aquest òrgan consultiu en el sentit que la valoració 

s’efectuï en un únic document, complet i actualitzat, per a garantir-ne un resultat més clar i 
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coherent i, en definitiva, a favor de la seguretat jurídica (vid., entre d’altres, dictàmens 13/2020 

i 1/2021). 

V.8. Tràmit de consulta interdepartamental 

El tràmit de consulta interdepartamental es preveu en l’article 66.1 de la Llei 26/2010, que 

disposa que “Si l’aprovació de la disposició reglamentària correspon al Govern, la iniciativa 

s’ha de posar en coneixement dels diferents departaments perquè formulin, si escau, les 

observacions que considerin convenients prèviament als tràmits d’audiència i d’informació 

pública”. L’apartat segon del mateix article 66 afegeix que la consulta interdepartamental 

s’instrumenta per mitjans electrònics. 

En el present cas, l’informe jurídic final exposa que el Projecte ha estat sotmès al tràmit de 

consulta interdepartamental, per tal que els departaments poguessin formular les 

observacions que estimessin convenients a través del fòrum SIGOV, com també en deixa 

constància la memòria de valoració de les observacions i les al·legacions presentades durant 

aquest tràmit. Va presentar-hi observacions la Direcció General de Serveis Consultius i 

Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, en què, entre d’altres, manifestava 

que la norma projectada en possibilitar que les persones del cos en situació d’incapacitat 

permanent total poguessin accedir a la situació de segona activitat podia vulnerar l’article 64 

de la Llei 10/1994. També indicava que, d’acord amb l’article 198 del TRLSS, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, la prestació per la situació d’incapacitat permanent 

total era incompatible amb el reconeixement de la segona activitat, si en aquest nou lloc al 

qual es volia accedir hi havia coincidència amb les funcions del lloc des del qual s’havia 

reconegut aquesta situació. 

V.9. Informes 

El Projecte de decret ha d’anar acompanyat dels informes preceptius i aquells que sol·liciti 

l’òrgan instructor segons disposa l’article 64.1 de la Llei 26/2010, que estableix que “Els 

projectes de disposicions reglamentàries han d’anar acompanyats sempre [...] dels informes 

preceptius i els que sol·liciti l’òrgan instructor”. 

En el cas examinat, consten en l’expedient els informes següents en relació amb el Projecte 

de decret: 

a) Informes jurídics 

Els projectes de disposicions reglamentàries “s’han de sotmetre a informe jurídic de la unitat 

departamental corresponent o de la central, del Gabinet Jurídic de la Generalitat” (article 65.1 

de la Llei 26/2010). En aquest sentit, l’article 4.1.a) de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, 

d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix 

als advocats de la Generalitat l’assessorament sobre “Els projectes i els avantprojectes de 

disposicions de caràcter general”. 
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D’acord amb el que exigeix l’article 65.1 de la Llei 26/2010, l’expedient incorpora un informe 

jurídic preliminar, de 30 de març de 2002, i un informe jurídic final, de 3 de novembre de 2022. 

L’informe jurídic preliminar es pronuncia sobre la normativa aplicable i sobre la tramitació a 

seguir però no efectua consideracions ni observacions al contingut del Projecte de decret, més 

enllà d’identificar els articles que es modifiquen. Clou en el sentit d’informar-ne favorablement 

per tal que en continuï la tramitació, atès que el contingut s’ajusta a dret. 

L’informe jurídic final analitza la tramitació seguida i la documentació que integra l’expedient, 

i destaca les darreres modificacions que incorpora la norma com a resultat de dues 

observacions suggerides pel Gabinet Jurídic i la Direcció General de Funció Pública. Tampoc 

no es pronuncia sobre l’adequació del Projecte al marc normatiu vigent, ni hi consta una 

valoració tecnicojurídica expressa del contingut del projecte. Conclou en el sentit d’informar 

favorablement sobre la continuació de la tramitació del Projecte de decret. 

La Comissió s’ha pronunciat en diverses ocasions sobre la completesa i contingut dels 

informes jurídics en els dictàmens 270/2005 i 370/2009, entre d’altres, en què ha assenyalat 

que “han de contenir un judici de síntesi de tota l’actuació administrativa practicada i una 

valoració jurídica del fons de l’assumpte que es planteja en l’expedient, sense que es pugui 

limitar a efectuar un mer resum del contingut de la disposició projectada”. 

b) Informe de la Direcció General de Pressupostos 

De conformitat amb l’article 36.1.h) del Decret 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del 

Departament d’Economia i Hisenda, correspon a la Direcció General de Pressupostos 

“Analitzar les propostes d’acords, disposicions i actuacions amb impacte pressupostari dels 

departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya”. 

Figura en l’expedient tramès l’informe de la directora general de Pressupostos sobre el 

Projecte de decret, que informa favorablement sobre la iniciativa des d’un punt de vista 

estrictament pressupostari, sobre la base de l’informe d’impacte pressupostari de la memòria 

d’avaluació, que afirma que no comporta cap increment de despesa en els pressupostos de 

la Generalitat, atès que no suposarà cap cost addicional que requereixi un augment de la 

dotació de personal o d’altres mitjans materials diferents dels que ja es disposa. L’informe 

favorable es va emetre amb caràcter condicionat a l’informe favorable de la Direcció General 

de Funció Pública. 

c) Informe de l’Institut Català de les Dones 

L’informe de l’Institut Català de les Dones s’emet d’acord amb el que estableix l’article 3.g) de 

la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut, en la redacció donada per la disposició 

final primera de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Aquest 

informe es va emetre amb caràcter favorable amb una valoració positiva de les finalitats de la 

modificació normativa, sense formular observacions de llenguatge androcèntric ni de caràcter 

material sobre el contingut de la proposta normativa. 
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d) Informes de la Direcció General de Funció Pública 

El Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, 

atribueix a la Subdirecció General d’Assessorament Jurídic (anterior Subdirecció General 

d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis) la funció d’informar preceptivament 

sobre els assumptes que s’han de sotmetre a la deliberació de la Comissió Tècnica de la 

Funció Pública, de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal i del Govern en 

matèria de personal (article 64.1.a)). 

La Subdirecció General d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de Funció Pública en 

un primer informe de data 23 de maig de 2022 va formular-hi diverses observacions. Entre les 

observacions formulades, destaca que va qüestionar que, atenent el contingut de l’article 64 

de la Llei 10/1994 i la regulació de la incapacitat permanent de la normativa de la seguretat 

social (article 194 del Reial decret legislatiu 8/2015), la declaració d’incapacitat permanent de 

les persones del cos de Mossos d’Esquadra pogués habilitar el pas a la situació administrativa 

de segona activitat, i va assenyalar que el Departament proposant hauria de valorar 

adequadament aquest aspecte als efectes d’impulsar, si esqueia, l’oportuna modificació legal. 

També va indicar que la incapacitat permanent total inhabilita el treballador per a la no-

realització de totes –o les fonamentals– tasques d’aquesta professió, sempre que pugui 

dedicar-se a una altra diferent, i que la jurisprudència ha considerat que la professió habitual 

no es defineix en relació amb el lloc de treball concret que exerceix el treballador, ni amb el 

seu grup professional, sinó amb l’àmbit de funcions a les quals es refereix el tipus de feina 

que es realitza o es pot realitzar, i, per al pas a la segona activitat, ha de tenir-se en 

consideració tot el contingut de la professió. Sobre la base de les observacions anteriors, va 

indicar que la memòria general havia de justificar la compatibilitat de la funció policial en 

segona activitat amb la declaració d’incapacitat permanent total i incorporar una descripció 

detallada de les funcions a desenvolupar pel personal que tingui específicament reconegut 

aquest grau d’incapacitat. La resta d’observacions s’efectuen en relació amb la disposició 

transitòria, on, entre d’altres, s’indica que, en relació amb la previsió que les persones que 

ocupin llocs de treball tècnic no policial i no exerceixin l’opció de passar a la situació de segona 

activitat s’identificaran com a llocs de treball a extingir, la situació hauria de ser estrictament 

transitòria, en el sentit que tots els llocs de treball de tècnic de suport no policial ocupats per 

persones que no exerceixin aquesta opció haurien de reclassificar-se a llocs de treball de 

segona activitat en una determinada data. 

Les consideracions d’aquest informe van ser valorades per la Direcció General de Policia, 

que, en primer terme, va assenyalar que l’article 64 de la Llei 10/1994 no impedeix que les 

persones funcionàries en situació d’incapacitat permanent total puguin passar a la situació 

administrativa especial de segona activitat, ja que aquest precepte s’ha d’interpretar en relació 

amb l’article 61.3 de la mateixa Llei, en el sentit que l’“estat d’impossibilitat física o de 

disminució de les facultats” que preveu l’article 64 s’ha d’entendre, en virtut de la modificació 

que es proposa, com aquella disminució derivada d’una incapacitat permanent en els graus 

d’absoluta o gran invalidesa. Així, s’assenyala que en funció de les concretes aptituds 

psicofísiques hi ha un seguit de funcions compatibles amb la situació d’incapacitat permanent 
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total que cal avaluar cas per cas, actualment previstes a l’Ordre IRP/413/2009, que poden ser 

susceptibles de ser proveïdes en situació administrativa especial de segona activitat, 

relacionades amb la mediació, la formació, l’assessorament i la consultoria, així com l’anàlisi 

i les tasques de suport al comandament operatiu. En aquest punt, es destaca que el Decret 

241/2001, de 12 de desembre, pel qual es regula la segona activitat del personal al servei del 

cos de Bombers de la Generalitat, preveu la incapacitat permanent absoluta com un dels 

supòsits per a passar a la situació de segona activitat, i també cita una Sentència de la Sala 

Social, identificada posteriorment a l’actualització de la memòria de 3 de juny de 2022, la qual, 

segons s’indica, clarifica la interpretació que cal dur a terme en relació amb la segona activitat 

i la situació d’incapacitat permanent total. 

En un segon informe de data 1 de juliol de 2022, la Direcció General de Funció Pública posa 

de manifest que amb la modificació que opera el Projecte el personal que tingui reconeguda 

la incapacitat permanent total passaria automàticament a poder dur a terme funcions policials, 

la qual cosa, en principi, no encaixaria amb el concepte d’“incapacitat permanent total” de 

l’article 194 del TRLSS en relació amb la disposició transitòria vint-i-sisena del mateix text 

legal. Tot i l’anterior, remarca que la jurisprudència en l’àmbit de la policia local ha delimitat 

l’àmbit funcional que ha de tenir-se en compte per a establir la incidència de les lesions o la 

malaltia en la reducció de la capacitat de treball, en el sentit que la valoració de la minva de 

rendiment que pogués afectar el sol·licitant –cal entendre de la situació de segona activitat– 

s’ha de fer en atenció al conjunt d’activitats que integren la professió habitual. Dit d’una altra 

manera, la Direcció General de la Funció Pública assenyala que la incapacitat permanent total 

per a la professió habitual inhabilita el treballador per a la realització de totes o de les 

fonamentals tasques d’aquesta professió, sempre que pugui dedicar-se a una altra de diferent, 

i que la jurisprudència ha considerat que la professió habitual no es defineix en relació amb el 

lloc de treball concret que exerceix el treballador, ni al seu grup professional, sinó a l’àmbit de 

funcions a les quals es refereix el tipus de feina que es realitza o es pot realitzar, i per al pas 

a la segona activitat ha de tenir-se en consideració tot el contingut de la professió. D’acord 

amb l’anterior, conclou que la unitat proposant, en la memòria justificativa de 3 de juny de 

2022, justifica la compatibilitat de la funció policial de segona activitat amb la declaració 

d’incapacitat permanent total. D’altra banda, es reiteren les observacions formulades en 

relació amb la disposició transitòria. 

Aquest segon informe consta valorat per la Direcció General de Policia en el sentit que del 

contingut s’extreu la compatibilitat de la funció policial en segona activitat amb la declaració 

d’incapacitat permanent total. 

g) Comissió Tècnica de la Funció Pública 

L’article 7.3.a) del text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, preveu que la Comissió 

Tècnica de la Funció Pública ha d’emetre informe en relació amb les normes i disposicions de 

caràcter general en matèria de personal, amb exclusió dels projectes de disposició 
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d’estructura orgànica o organitzativa que no continguin mesures específiques de personal, 

més enllà de les afectacions que en derivin per al personal. 

S’inclou a l’expedient una certificació de la secretària de la Comissió Tècnica de la Funció 

Pública, que deixa constància que, en la sessió del dia 8 de novembre de 2022, aquest òrgan 

va informar favorablement sobre el Projecte 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. 

h) Consell Tècnic del Govern 

D’acord amb l’article 8 del Decret 413/2011, de 13 de desembre, del Reglament del Consell 

Tècnic del Govern, la iniciativa normativa es va sotmetre a examen i deliberació d’aquest 

Consell, com en donen fe els certificats emesos pel secretari del Govern i la secretària del 

Consell Tècnic. Consta en l’expedient el certificat de la secretària del Consell Tècnic que 

acredita que en la sessió del dia 8 de novembre de 2022 la iniciativa normativa va quedar vista 

amb caràcter previ a la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora. 

V.10. Participació ciutadana i transparència 

a) El tràmit de participació de l’article 69.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern 

D’acord amb el que preveu l’article 69.1 de la Llei 19/2014, “Les persones tenen el dret de 

participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives 

normatives que promou l’Administració pública. Aquest dret es pot exercir amb relació a les 

iniciatives normatives en què, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, 

l’Administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici de la 

tramitació del procediment administratiu”. 

Com ja ha indicat la Comissió Jurídica Assessora en diverses ocasions, entre d’altres, en els 

dictàmens 241/2016 i 30/2017, correspon a l’Administració determinar en cada cas la 

pertinència o no d’obrir, des de l’inici del procediment, aquest tràmit de participació ciutadana, 

mitjançant una valoració que el departament impulsor ha d’incloure a la memòria general. 

La Comissió també ha recordat en pronunciaments anteriors, com és el cas dels dictàmens 

10/2019 i 27/2019, que, per al supòsit de no dur-se a terme, en la memòria general cal exposar 

les raons que justifiquen que, en cada cas concret, no s’hagi efectuat el tràmit participatiu 

assenyalat. I també ha indicat (en el Dictamen 354/2019, entre d’altres) que la justificació de 

l’omissió d’aquest tràmit sobre la base de la realització d’altres tràmits participatius no resulta 

suficient per a exceptuar-lo, per manca de congruència amb el que es preveu en l’article 69 

de la Llei 19/2014. 

En el Dictamen 1/2020 es va indicar que “es considera que, en el cas sobre el qual es 

dictamina, s’han d’exterioritzar, d’una manera més específica, les raons per les quals aquest 
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tràmit no s’ha realitzat, i s’ha de motivar correctament aquesta decisió, tenint en compte, 

especialment, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 588/2019, de 28 de 

juny, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, que va anul·lar el Decret 

73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost de les begudes ensucrades 

envasades”. També cal esmentar la Sentència 988/2020, de 4 de març, del mateix Tribunal, 

de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, núm. rec. 286/2018, que ha anul·lat 

el Decret 175/2018, de 21 de juliol, del règim electoral de les cambres oficials de comerç, 

indústria, serveis i navegació de Catalunya. En aquesta, el Tribunal es fa ressò de la doctrina 

de la Comissió Jurídica Assessora relativa al fet que, si bé es tracta d’un tràmit potestatiu, és 

necessari que l’Administració instructora incorpori en la memòria general una valoració de les 

raons que han portat a obrir o no aquest tràmit participatiu. El Tribunal recorda que es tracta 

d’una decisió controlable en via administrativa. 

El tràmit de participació ciutadana no s’ha dut a terme i no consta a l’expedient cap justificació 

dels motius que han portat a no realitzar-lo, justificació que, com s’ha assenyalat, és necessari 

incorporar a l’expedient (vid., entre d’altres, Dictamen 311/2022). Aquesta observació es 

formula amb caràcter essencial. 

b) El tràmit d’audiència 

L’article 67.1 de la Llei 26/2010 estableix l’obligatorietat de sotmetre els projectes de 

disposicions reglamentàries al tràmit d’audiència dels interessats. El termini no pot ser inferior 

a quinze dies hàbils, malgrat que es pot reduir fins a un mínim de set dies hàbils per raons 

justificades i degudament motivades (article 67.4 de la Llei 26/2010). L’audiència es realitza 

directament amb els ciutadans i ciutadanes o mitjançant les entitats reconegudes per lleis que 

els agrupen o representen, si les finalitats d’aquestes tenen una relació directa amb l’objecte 

de la disposició reglamentària, per un termini determinat. 

Consta a l’expedient un informe justificatiu sobre la necessitat de reduir els tràmits d’audiència 

i informació pública signat pel director general de la Policia sobre la base de la problemàtica 

constatada per la Comissió Permanent de Segona Activitat del CME de no poder identificar 

nous llocs de treball de suport no policial i el risc de no poder atendre a curt termini noves 

sol·licituds de llocs de treball de suport tècnic no policial. 

Tanmateix, tot i la motivació suficient que conté l’informe justificatiu sobre la necessitat 

d’escurçar els terminis per a realitzar els tràmits d’audiència i informació pública, aquesta 

Comissió Jurídica Assessora observa que la reducció d’aquests terminis a la meitat no implica 

un estalvi efectiu del temps emprat en la tramitació de l’expedient i, en canvi, atès els pocs 

dies disponibles per a la realització del tràmit d’audiència, pot minvar o dificultar la participació 

real i efectiva de les persones i les entitats interessades en el Projecte de decret. 

El tràmit d’audiència es va atorgar a l’Associació per a la Integració Laboral –Mossos 

d’Esquadra amb Discapacitats (AILMED) i a les organitzacions sindicals representatives del 
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Cos de Mossos d’Esquadra que s’han identificat en els antecedents. En el decurs d’aquest 

tràmit van formular-hi al·legacions AILMED i els sindicats SAP i SEIME. 

Les observacions formulades pels dos sindicats esmentats coincideixen en bona part en el 

contingut de les al·legacions. Entre d’altres qüestions, assenyalaven que a banda de la 

justificació donada per l’Administració sobre la necessitat de modificar el decret vigent calia 

considerar que la dificultat material de diferenciar en molts casos les funcions genèriques de 

suport de les funcions policials en segona activitat era conseqüència directa de no tenir una 

RLT de segona activitat i una RLT de tècnics i tècniques de suport policial. També 

manifestaven discrepància amb el redactat de la part del preàmbul que exposava que havia 

esdevingut necessari modificar la regulació de la segona activitat per a aconseguir la 

integració laboral dins el Cos de Mossos d’Esquadra i eliminar els factors de diferenciació o 

discriminació que es donaven en la regulació anterior, ja que no s’havia arribat a complir el 

previst a l’article 2.4 del Decret, que possibilita la prestació de serveis en segona activitat en 

llocs pertanyents a altres cossos de la Generalitat. 

D’altra banda l’Associació AILMED manifesta la disconformitat respecte del Projecte de decret 

de modificació del Decret 246/2008, tal com ja va posar de manifest en la sessió de 30 de 

novembre de 2021, corresponent a la reunió de la Comissió Permanent de Segona Activitat 

del CME, en què es va sotmetre a valoració la proposta de text presentada per l’Administració 

i es va acordar informar-ne favorablement i iniciar la tramitació del Projecte de decret. Formula 

diverses observacions al preàmbul de la norma i a l’articulat. 

Les observacions formulades en el tràmit d’audiència consten degudament valorades per la 

unitat proposant, sense que hagin estat ateses. 

c) El tràmit d’informació pública 

L’article 68 de la Llei 26/2010 estableix la possibilitat de sotmetre els projectes de disposicions 

reglamentàries a informació pública per un termini no inferior a quinze dies, que es pot reduir 

fins a un mínim de set dies, si raons motivades així ho justifiquen. L’LPAC configura la 

informació pública com un tràmit clarament preceptiu, de manera que les seves excepcions 

tenen caràcter taxat (articles 133.2 i 133.4 de l’LPAC). Aquesta Comissió, en diversos 

dictàmens anteriors a la Sentència 55/2018 del Tribunal Constitucional, esmentada 

(dictàmens 6/2018 i 154/2018), va recollir aquesta nova configuració del tràmit d’informació 

pública en el procediment d’elaboració de disposicions generals. 

En aquest cas, el tràmit d’informació pública es va substanciar mitjançant edicte publicat al 

DOGC núm. 8715, de 22 de juliol de 2022, per un termini reduït de set dies hàbils, sense que 

s’hi formulessin al·legacions, tal com en deixa constància l’informe jurídic final. 

V.11. Obligacions de publicitat activa 

La Llei 19/2014, en aplicació del principi de transparència, exigeix que l’Administració faci 

pública la informació sobre les decisions i actuacions amb rellevància jurídica, entre les quals 
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s’inclouen “Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat de 

tramitació en què es troben”, així com “Les memòries i els documents justificatius de la 

tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i 

la relació i valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i 

participació ciutadana i per la intervenció dels grups d’interès, si escau” (article 10.1 lletres c) 

i d) de la Llei 19/2014). D’aquests preceptes es desprèn que, ja des de l’inici del procediment 

i al llarg de la tramitació, s’han de fer públics els documents indicats. Així mateix, de 

conformitat amb l’article 5 de la Llei 19/2014, la informació subjecta al règim de transparència 

s’ha de fer pública a través del Portal de la Transparència, instrument bàsic i general de gestió 

de documents públics per a donar compliment a les obligacions de transparència, i a través 

de les seus electròniques i llocs web dels subjectes obligats. És el que s’ha anomenat 

empremta normativa. 

En el cas sobre el qual es dictamina, l’informe jurídic final assenyala que des de l’inici del 

procediment i al llarg de la tramitació s’ha publicat tant el Projecte de decret com la 

documentació que l’acompanya al Portal de Transparència de la Generalitat i al web del 

Departament d’Interior. Aquesta Comissió observa que s’hi localitzen les versions del text 

projectat, de la memòria general, de la memòria d’avaluació i la memòria de valoració de les 

observacions rebudes en el tràmit de consulta interdepartamental i informes, així com els 

informes i dictamen emesos. No hi figura la memòria de les observacions formulades en els 

tràmits d’informació pública i audiència i s’observa que es fa constar en l’estat de tramitació 

“fase d’informació pública i audiència” i la data d’actualització a 14 de novembre de 2022. Així, 

si bé, en termes generals, s’ha satisfet l’obligació de difondre la informació que assenyala la 

normativa de transparència i que s’ha donat a conèixer a la ciutadania el procediment 

normatiu, el text normatiu i les memòries i altres documents justificatius de la tramitació, no 

s’ha actualitzat l’estat de tramitació. Tal com s’ha dit en els dictàmens 32/2022 i 275/2022, per 

tal de donar un compliment ple a les obligacions de publicitat activa establertes en la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, caldria informar que s’ha sol·licitat el dictamen d’aquest òrgan 

consultiu, per tal de donar a conèixer l’estat de la tramitació. 

D’acord amb tot el que s’ha dit, cal concloure que el Projecte de decret conté la documentació 

preceptiva escaient, sens perjudici de les observacions formulades en relació amb les 

memòries, i s’ha tramitat correctament des de la perspectiva de la legalitat vigent. 

VI. Marc normatiu en què s’insereix el Projecte de decret 

El marc jurídic del Projecte de decret està conformat per l’article 40.5 de l’EAC, que recull que 

els poders públics han de garantir la protecció jurídica de les persones amb discapacitats i 

han de promoure’n la integració social, econòmica i laboral, i també per l’article 164.5, quan 

reconeix que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té com a àmbit d’actuació el 

conjunt del territori de Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de policia. 
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A més, està conformat pel que preveu la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 

Generalitat - Mossos d’Esquadra. En particular, per l’article 61.1, que disposa que “La segona 

activitat és una situació administrativa especial que té com a objecte garantir l’eficàcia en el 

servei dels integrants en actiu del Cos de Mossos d’Esquadra i permetre alhora l’ajust 

permanent d’escales i de categories i l’adaptació de la carrera professional als canvis que 

produeix el transcurs del temps”. Posteriorment, altres apartats d’aquest mateix article 61, així 

com els successius articles 62, 63 i 64, determinen les circumstàncies, les condicions, les 

retribucions i el procediment per al seu reconeixement. Aquests preceptes han estat regulats 

reglamentàriament pel Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació 

administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra. 

A l’últim, en relació amb la igualtat de tracte i la no-discriminació en l’àmbit laboral en què 

incideix el Projecte de decret sobre el qual es dictamina, cal tenir present que el marc normatiu 

ve determinat per 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); 

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; la Llei 26/2011, d’1 d’agost, 

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

discapacitat; 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, 

i la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, aplicable a 

Catalunya. 

VII. Consideracions sobre el contingut del Projecte de decret 

VII.1. Consideracions generals 

Amb les modificacions operades amb 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 objecte d’aquest Dictamen, es persegueix eliminar 

la distinció entre segona activitat i llocs de treball de suport tècnic no policial que en la norma 

vigent s’assignen al personal del cos declarat en situació d’incapacitat permanent, de manera 

que tots aquells casos en què es produeixi una disminució previsiblement permanent de les 

aptituds psicofísiques, sense que se’n derivi la incapacitat permanent absoluta o la gran 

invalidesa, es consideraran de segona activitat. Se suprimeix, en conseqüència, la regulació 

del llocs de treball de suport tècnic no policial. 

Amb les modificacions introduïdes, segons es justifica en el preàmbul de la norma, es pretén 

aconseguir la integració laboral dins del cos de Mossos d’Esquadra de les persones 

funcionàries amb discapacitat i eliminar els factors de diferenciació o discriminació que es 

donaven amb la regulació anterior. Així, s’indica que es vol garantir la igualtat de drets i de 

condicions de treball de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb 

les funcions que efectivament pot dur a terme la persona que passa a la situació administrativa 
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de segona activitat, sense haver de perdre necessàriament la condició de policia amb la 

possibilitat d’aprofitar els coneixements i expertesa assolits en la trajectòria professional. 

També es destaca que la finalitat última és la de garantir la plena aptitud de la persona 

funcionària al lloc de treball que ocupi en segona activitat, així com l’eficàcia del servei, d’acord 

amb la normativa que se cita sobre els drets de les persones amb discapacitat i d’igualtat de 

tracte i no-discriminació en el treball. 

El preàmbul també assenyala que amb la modificació operada es posa el focus en la tipologia 

de funcions que es poden dur a terme dins de l’organització policial i se supera la regulació 

anterior, que distingia les situacions segons el grau de disminució de l’aptitud psicofísica. Els 

supòsits per a passar a la situació especial de segona activitat són, segons aquest nou model, 

l’edat i la disminució de les aptituds psicofísiques en un grau que impedeixi desenvolupar totes 

o part de les activitats operatives d’intervenció directa, però que, no obstant això, permeti 

seguir desenvolupant tasques policials que no requereixen aquestes condicions psicofísiques 

plenes. Es parteix, segons s’indica, d’una nova definició d’aquestes aptituds, més adequada 

a la realitat de les funcions que s’exerceixen, en què només la disminució d’aptituds 

psicofísiques susceptible de declaració d’incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa 

no permetrà portar a terme cap tipus de funció dins l’organització. 

Altrament, es posa de manifest que la modificació respon al fet que l’experiència assolida en 

l’aplicació del decret vigent 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, així com a la impossibilitat material d’identificar més llocs 

de treball amb funcions genèriques de suport, no policials. 

Els aspectes principals que ha suscitat la norma projectada en el decurs de la tramitació i que 

cal analitzar és, en primer lloc, si la regulació de la segona activitat en els termes en què 

s’efectua en la norma projectada pot vulnerar les previsions de l’article 64 de la Llei 10/1994, 

i, en segon lloc, si entra o no en contradicció amb la regulació de la incapacitat permanent que 

efectua l’article 194 del TRLSS. 

En primer lloc, l’article 64 de la Llei 10/1994 estableix que “Si el tribunal mèdic, com 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 de 

Governació perquè aquest tramiti l’expedient pertinent d’incapacitació i, si escau, la jubilació 

forçosa”. 

Es planteja si l’“estat d’impossibilitat física o de disminució de les facultats que l’incapaciti 

permanentment per al compliment de les seves funcions” al qual es refereix l’article 64 precitat 

es refereix a la incapacitat permanent per a totes i cadascuna de les activitats o tasques 

policials, ja que, si fos així, la regulació de la segona activitat que efectua el Projecte de decret 

entraria en contradicció amb el precepte legal. Tanmateix, no sembla que aquesta sigui la 
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interpretació que deriva del tenor literal del precepte, ni tampoc d’una interpretació sistemàtica 

de la Llei, que en l’article 61.3 estableix que 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 pas a aquesta situació. 

Aquesta Comissió Jurídica Assessora considera que la previsió de l’article 64 no resulta un 

obstacle per tal que, malgrat que s’apreciï una disminució de les facultats que incapaciti 

permanentment per a les funcions habituals que la persona del cos duia a terme, es pugui 

considerar apta per a l’exercici d’altres funcions policials complementàries en la situació de 

segona activitat. De fet, en el moment de tramitar el decret objecte de modificació, aquest alt 

òrgan consultiu es va pronunciar sobre la possibilitat de crear una situació diferent a la jubilació 

forçosa per a aquelles persones declarades en incapacitat permanent total, en aquell moment 

el lloc de treball no policial. En efecte, en el Dictamen 282/2008, de 13 novembre, en relació 

amb l’encaix del capítol V del decret sobre els llocs de treball de suport tècnic en l’article 64 

de la Llei, la Comissió va assenyalar que «Es podria interpretar que la Llei imposa la jubilació 

forçosa per als declarats en incapacitat permanent total, però l’expressió “si escau” també pot 

indicar que no hi hauria cap prohibició a crear una situació diferent de la jubilació amb 

posterioritat a la incapacitació. Aquesta interpretació literal està reforçada per una interpretació 

finalista, ja que, en el context normatiu, l’article 64 no té com a objectiu una limitació que 

signifiqui un perjudici per als mossos d’esquadra». En el FJ IX va indicar que “la regulació dels 

llocs de treball per policies amb incapacitat total permanent no està regulada a la llei”. 

L’article 61 de la Llei estableix que la segona activitat és una situació administrativa especial 

que té com a objecte garantir l’eficàcia en el servei dels integrants en actiu del cos de Mossos 

d’Esquadra i permetre, alhora, l’ajust permanent d’escales i categories i l’adaptació de la 

carrera professional als canvis que produeix el transcurs del temps i, en particular, la 

disminució de les condicions físiques o psíquiques dels membres del cos de Mossos 

d’Esquadra (apartat 2). 

D’acord amb l’anterior, la Comissió considera que la supressió que opera el Projecte de decret 

de la distinció entre segona activitat i els llocs de treball de suport tècnic no policial que en la 

norma vigent s’assignen al personal del cos declarat en situació d’incapacitat permanent total 

no es contrària a allò disposat a l’article 64 de la Llei. 

En segon lloc, la norma projectada possibilita que el personal que tingui reconeguda la 

incapacitat permanent total pugui optar per a dur a terme funcions policials en segona activitat, 

la qual cosa també planteja l’encaix amb els articles 194 i 198 del text refós de la Llei general 

de la Seguretat Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 de octubre. 

El primer d’aquests preceptes classifica la incapacitat permanent en els graus d’incapacitat 

permanent parcial, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran 

invalidesa, sigui quina sigui la causa que la determini, en funció del percentatge de reducció 

de la capacitat de treball que reglamentàriament s’estableixi. L’apartat segon disposa que, als 

efectes de la determinació del grau d’incapacitat, es tindrà en compte la incidència de la 

reducció de la capacitat de treball que exercia la persona interessada o del grup professional 
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en què aquella estava enquadrada abans de produir-se el fet causant de la incapacitat 

permanent. La disposició transitòria vint-i-sisena del TRLGSS estableix la qualificació de la 

incapacitat permanent mentre no entrin en vigor les disposicions reglamentàries a què es 

refereix l’article 194 i, als efectes del que interessa, disposa que s’entén per incapacitat 

permanent total per a la professió habitual la que inhabiliti al treballador per a la realització de 

totes o de les fonamentals tasques de la professió, sempre que es pugui dedicar a una altra 

de diferent. 

Pel que fa a l’article 198 del TRLGSS, es preveu que “En cas d’incapacitat permanent total, la 

pensió vitalícia corresponent ha de ser compatible amb el salari que pugui percebre el 

treballador en la mateixa empresa o en una de diferent, sempre que les funcions no 

coincideixin amb les que van donar lloc a la incapacitat permanent total”. 

Tal com indica la Direcció General de la Funció Pública, en l’àmbit concret del cos policial de 

la Policia Local, la jurisprudència (vid. Sentència de 23 de febrer de 2006, núm. rec. 

5135/2004, de la Sala Social, Secció Primera, del Tribunal Suprem, fonament de dret segon) 

ha delimitat l’àmbit funcional que ha de tenir-se en compte per a establir la incidència de les 

lesions o la malaltia en la reducció de la capacitat de treball, en el sentit d’entendre que, a 

l’efecte de la qualificació de la incapacitat permanent, la minva de rendiment que pogués 

afectar el sol·licitant ha de fer-se en atenció al conjunt d’activitats que integren la professió 

habitual. És a dir, sobre el conjunt de funcions, que comprenen tasques com la patrulla, 

manteniment de l’ordre públic, vigilància i regulació del trànsit, com també les tasques 

administratives. 

La incapacitat permanent total per a la professió habitual, tal com també exposa la Direcció 

General de la Funció Pública, inhabilita el treballador per a realitzar totes o les fonamentals 

tasques d’aquesta professió, sempre que pugui dedicar-se a una altra de diferent, i la 

jurisprudència ha considerat que la professió habitual no es defineix en relació amb el concret 

lloc de treball que exerceix el treballador, ni al seu grup professional, sinó a l’àmbit de funcions 

a les quals es refereix el tipus de feina que es realitza o es pot realitzar, i per al passi a la 

segona activitat ha de tenir-se en consideració tot el contingut de la professió. 

La Sentència del Tribunal Suprem, 792/2020, de 23 de setembre, de la Sala Social, Secció 

Primera, dictada en recurs de cassació per unificació de la doctrina interposat per un policia 

ertzaintza contra la sentència que va deixar sense efecte el reconeixement per part de l’INSS 

de la pensió per incapacitat permanent total, citada a la memòria general, tal com s’assenyala, 

clarifica la interpretació que s’ha d’efectuar sobre la segona activitat i la situació d’incapacitat 

permanent total. 

Pel que fa a la naturalesa de segona activitat assenyala que: «Existen determinadas 

profesiones [Cuerpo de Bomberos; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Policía 

Municipal...], que para su óptimo desempeño requieren de singulares condiciones psico-

físicas que –inevitablemente– con la edad van minorando. Por tal circunstancia, las 

reglamentaciones respectivas de estos cuerpos, tanto a nivel nacional, como autonómico y 
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municipal, disponen el establecimiento de una especial situación la “segunda actividad”, que 

contempla precisamente la limitación de las funciones a realizar por los profesionales 

afectados, excluyendo las requirentes de mayores exigencias y manteniendo aquellas que 

sean compatibles con su estado psico-físico [particularmente las de tipo auxiliar, apoyo o 

burocráticas]. Se trata del llamado pase a la “segunda actividad”, que comporta el 

desenvolvimiento de aquellas tareas, igualmente necesarias para la viabilidad de los servicios, 

pero con una carga de exigencias físicas y psíquicas ostensiblemente menor, y que se 

produce tanto por cumplimiento de determinada edad, cuanto a petición propia concurriendo 

determinadas causas [singularmente con determinados años de servicio], como por 

apreciarse oficialmente insuficiencia de aptitudes psicofísicas; especial estado que comporta 

el mantenimiento de la situación activa y que igualmente acarrea el devengo básico de la 

misma retribución, excepto -como es lógico- de los complementos inherentes al puesto 

desempeñado» (fonament de dret tercer). 

Pel que fa a la determinació de la “professió habitual”, la Sentència indica que “el ámbito 

profesional de valoración opera sobre el conjunto de las funciones que comprenden tareas 

como la patrulla, el mantenimiento de orden público, labores de regulación de tráfico, aparte 

de las tareas administrativas o de vigilancia estática, y, por ello,[...] ha de hacerse en atención 

al conjunto de actividades que integran la profesión habitual. 

[...] la valoración de todas las actividades que integran la función y no sólo las inherentes a la 

segunda actividad, cuanto que la calificación de las incapacidades es independiente de las 

vicisitudes en el empleo, como -finalmente- que el ámbito de la profesión que hay que tener 

en cuenta para establecer la valoración de la IP no puede ser la segunda actividad sino la 

actividad normal que se realizaba con anterioridad al reconocimiento inicial de la incapacidad” 

(fonament de dret tercer). 

La Sentència també posa de manifest que el sistema de qualificació de la incapacitat 

permanent de la Seguretat Social és independent de les incidències que puguin produir-se en 

la relació laboral. Així indica que: «El sistema de calificación de la incapacidad permanente en 

nuestra Seguridad Social es independiente de las incidencias que puedan producirse en esa 

relación. La vinculación se produce en todo caso en sentido contrario, como se advierte del 

examen del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores. La calificación de la incapacidad 

permanente en la modalidad contributiva de nuestro sistemas e realiza en vía administrativa 

por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, como establece el artículo 143.1 de la Ley 

General de la Seguridad Social, a tenor del cual corresponde a dicho Instituto “a través de los 

órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, 

declarar la situación de incapacidad permanente, a los efectos de reconocimiento de las 

prestaciones económicas a que se refiere la presente Sección”. El Real Decreto 1300/1995 y 

la Orden de 18 de enero de 1996 regulan el procedimiento administrativo de calificación, 

previendo la intervención de órganos técnicos especializados -los equipos de valoración de 

incapacidades-, que formulan las correspondientes propuestas a partir de las cuales se 

adoptan las resoluciones administrativas en esta materia, que quedan sometidas al control 

judicial del orden social de acuerdo con las previsiones de la Ley de Procedimiento Laboral. 
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No se contempla en estas normas ninguna vinculación de los órganos de calificación por las 

incidencias o decisiones que puedan producirse en la relación de empleo. Por ello, con 

independencia de que el pase a la segunda actividad, pueda ser un dato a tener en cuenta a 

efectos de ponderar la situación del solicitante, lo cierto es que la calificación es un acto que 

se realiza por los órganos competentes, valorando, de una parte, las lesiones del trabajador 

y, de otra, el marco funcional de su profesión, lo que lleva necesariamente a dar un especial 

relieve a la proyección funcional de las lesiones en la capacidad de trabajo, pero sin que de 

ello se derive ningún tipo de determinación de las decisiones de calificación por las incidencias 

de la relación de empleo» (fonament de dret tercer). 

En darrer terme, la sentència es pronuncia sobre la incompatibilitat de les retribucions del lloc 

de treball i de la pensió per incapacitat permanent total: «Si, por lo dicho, el Policía local que 

ha pasado a la segunda actividad sigue manteniendo idéntica cualidad profesional de Policía, 

siquiera limitando sus funciones a las menos gravosas de entre todas las que le correspondan 

a su categoría, y a la par mantiene sus correlativos ingresos como Policía local en activo, es 

consecuencia obligada de ello entender que persiste en el ejercicio de la misma profesión y 

que el mantenimiento de su retribución es incompatible -por definición y en la legislación 

aplicable a la fecha del hecho causante- con una pensión de IPT que tiene naturaleza de renta 

sustitutoria de salarios dejados de percibir. Conclusión diversa no sólo desconocería el 

significado finalista de la protección por IP, sino que esa situación de compatibilidad 

pensión/salario parecería escasamente justificable tanto frente a otros compañeros en la 

misma situación de segunda actividad, pero generada por el cumplimiento de la edad [55 años 

en el caso], como respecto de los que se encuentren la primera actividad y mantienen el 

trabajo más exigente de la profesión. Con lo que entramos en el ámbito del argumento 

apagógico –ad absurdum–, conforme al cual en los supuestos de duda interpretativa la opción 

correcta es decantarse por el sentido que satisfaga la finalidad que la norma persigue, 

excluyendo siempre la que conduzca a un resultado absurdo o contrario a aquélla (SSTS 

06/06/96 -rcud 2469/95-; ... 20/09/07 -rcud 3326/06-; 17/01/08 -rcud24/07-; 27/01/09 -rcud 

2407/07-; 14/01/09 -rco 1/08-; y 08/11/11 -rcud 885/11-). La lógica más elemental se opone -

como acertadamente resolvió la sentencia recurrida- a que pueda percibir pensión por 

incapacidad para ser Policía local quien mantiene esa condición profesional, realiza los 

cometidos propios de ella -en primera o segunda actividad- y por tal actividad recibe la 

correspondiente retribución. 

[…] 

En otras palabras, la necesaria interpretación sistemática por fuerza nos lleva -utilizando 

terminología tradicional- a atribuir prevalencia a la “mens legis” frente a una hipotética o 

posible “mens legislatoris”, siendo así que ésta –la que en su caso pudiera inducirse de la 

EM– colisionaría con diversos preceptos de la institución legal a la que se refiere y 

distorsionaría su correcto funcionamiento. Aparte de que la supremacía de la Constitución 

sobre la Ley –unánimemente declarada desde la STC 9/1981, de 31/Marzo– determina que 

los órganos judiciales deban rechazar “toda regla hermenéutica que conduzca a un resultado 

opuesto a los valores y mandatos constitucionales... O lo que es igual, siendo posibles dos 
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interpretaciones de un precepto, una ajustada a la CE y otra no, la que debe admitirse es la 

primera” (así, ( SSTS SG 22/12/08 -rcud 3460/06- ; SG 22/12/08 -rcud 856/07-; 10/11/09 -rcud 

2514/08-;11/11/10 -rco 239/09-; SG 17/07/14 -rco 32/14-; 20/01/16 -rco 163/14-; 21/01/16 -rco 

277/13; y 13/09/16 -rco206/15-); y ya hemos visto más arriba que esa interpretación en cierto 

modo propiciada por la EM se opone en no escasa medida al principio de igualdad -el 

tratamiento privilegiado a determinados colectivos ni se presenta justificado ni tampoco se 

pretende justificar-, por lo que debe imponerse un entendimiento del precepto –art. 141– que 

no solamente es más respetuoso con el principio constitucional, sino que es el único coherente 

con el concepto -mantenido- de IPT que con carácter general define la propia Ley en su art. 

137 y por ello es también precisamente el que permite el normal funcionamiento de la 

institución de IP» (fonament de dret tercer). 

La Comissió comparteix la posició que la disminució de les capacitats psicofísiques per a 

l’exercici de les funcions policials que pogués arribar a ser tributària d’una incapacitat 

permanent total no és obstacle per a passar a la situació de segona activitat. De fet, tal com 

també es reflecteix a la memòria, la regulació d’altres cossos policials de diferents comunitats 

autònomes ha previst la possibilitat de passar a la situació administrativa de segona activitat 

quan la minva de les capacitats no arribi a ser tributària d’incapacitat permanent absoluta. És 

el cas, per exemple, de l’article 87.b) de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació 

de policies locals de la Comunitat Valenciana, o de l’article 65 de la Llei 4/2007, de 20 de abril, 

de coordinació de policies locals de Galícia. Aquesta possibilitat també figura a l’article 1.3 del 

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

personal al servei del cos de Bombers de la Generalitat, si bé es tracta d’un cos no policial. 

Tanmateix, no es poden obviar els efectes retributius que pugui comportar el pas a la situació 

de segona activitat de les persones que ocupen un lloc de treball de tècnic de suport no 

policial. En efecte, l’article 198 del TRLGSS reconeix la compatibilitat entre la pensió que es 

pugui percebre per la incapacitat permanent total i el salari que pugui percebre el treballador, 

sempre que les funcions no coincideixin amb aquelles que van donar lloc a la incapacitació 

permanent total. Sobre això, un cop aprovat el Projecte de decret, aquestes persones poden 

deixar d’ocupar un lloc de treball de tècnic de suport no policial i passar a ocupar el de mosso 

d’esquadra en situació administrativa especial de segona activitat (article 7 del Projecte de 

decret), i, per tant, es pot arribar a plantejar la possibilitat que algunes de les funcions que 

realitzi puguin coincidir amb les que van donar lloc a la incapacitació permanent total, perquè 

en aquest cas podria incidir en la compatibilitat o incompatibilitat per a la percepció de 

prestacions econòmiques per incapacitat permanent. Tenint en compte que no s’ha constatat 

que aquest aspecte s’hagi analitzat en la memòria i atès l’impacte que pot tenir, la Comissió 

Jurídica Assessora suggereix a la unitat promotora que n’incorpori una valoració en la 

memòria. 

Per tant, les modificacions operades no sembla que suscitin objeccions de legalitat. 

Tanmateix, tenint en compte l’abast de la modificació de la situació de segona activitat, seria 

oportú que el Decret dugués a terme una mínima regulació de les funcions pròpies del cos de 

Mossos d’Esquadra en els llocs de treball susceptibles de ser proveïts per persones en 



 

30 

aquesta situació que, a criteri d’aquest òrgan consultiu, coadjuvaria a afavorir el principi de 

seguretat jurídica, particularment, tenint en compte que s’ha projectat que el pas a la situació 

de segona activitat per les persones que ocupin llocs de treball de tècnic de suport no policial, 

comportarà la restitució com a policia i el retorn dels elements d’acreditació i del vestuari 

reglamentari. La regulació d’aquestes funcions s’hauria d’efectuar en concordança amb 

l’article 2.3, que no ha estat modificat, i que estableix que “Als efectes del que estableix aquest 

Decret, es considera que l’exercici normal de les funcions professionals atribuïdes a les 

persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra exigeix una elemental capacitat tant per 

a l’ús i el maneig de l’armament i la resta de mitjans de defensa reglamentaris, com per a la 

conducció de vehicles en condicions normals, com també una elemental capacitat motriu”. 

L’observació anterior s’efectua sens perjudici de l’habilitació que figura en l’article 8 del Decret, 

que no ha estat objecte de modificació, per tal que, mitjançant ordre de la persona titular del 

departament competent en matèria de seguretat pública, es determinin les funcions de 

l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball de les diferents categories 

susceptibles de ser proveïts per persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra en 

situació de segona activitat. Actualment aquestes funcions les determina l’Ordre 

IRP/413/2009, de 10 de setembre, de determinació de les funcions de l’activitat policial que 

es poden dur a terme en els llocs de treball de les diferents categories del cos de Mossos 

d’Esquadra susceptibles de ser proveïts en la situació administrativa especial de segona 

activitat. 

VII.2. Consideracions de tècnica normativa 

La modificació que la norma projectada opera al Decret 246/2008, de 16 de desembre, de 

regulació de la situació administrativa especial de segona activitat no es pot considerar menor 

sinó que té entitat tant des d’una perspectiva substantiva, per l’abast de la modificació en els 

termes ja examinats, com també atenent el nombre d’articles que es proposa modificar i 

derogar. La norma projectada consta de set articles, que modifiquen els articles 1, 2, 10, 11, 

16, 18 i la disposició transitòria segona. La disposició derogatòria deroga íntegrament el 

capítol 5, “Llocs de treball de suport tècnic per als qui no poden continuar fent tasques 

policials”, que comprèn deu articles, en concret, els articles 19 a 28, així com la disposició 

addicional cinquena. 

Tal com ha fet en ocasions similars (vid. el Dictamen 366/2012 i més recentment el Dictamen 

341/2022), aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de fer una consideració general de 

tècnica normativa. Des d’una perspectiva formal, i sens perjudici de les consideracions 

d’oportunitat que pugui efectuar la unitat promotora de la norma, per tal d’afavorir els principis 

de simplificació, transparència i seguretat jurídica que han de guiar l’elaboració de normes 

jurídiques, en casos com el present resultaria aconsellable aprovar una nova disposició en 

comptes d’efectuar una modificació normativa. 

Pel que s’ha exposat, en aquest cas per raons de seguretat jurídica i claredat normativa, i 

tenint en compte, així mateix, l’apartat 234 del “Manual d’elaboració de normes de la 
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Generalitat de Catalunya”, que preveu que “Les modificacions extenses s’han de fer 

mitjançant una disposició de substitució o un text refós”, hauria estat més adient incorporar 

les modificacions proposades en el Projecte de decret en una nova disposició que substituís i 

derogués el Decret 246/2008. 

A banda de l’anterior, la sistemàtica i estructura de la norma s’ajusta a les directrius de tècnica 

normativa previstes per a les disposicions normatives modificadores. S’incorpora un article o 

disposició modificativa per a cada disposició anterior que s’altera, amb la identificació en el 

títol de la disposició que es modifica i s’incorpora una nova redacció amb el text de regulació 

entre cometes. 

VII.3. Preàmbul 

D’acord amb les recomanacions efectuades per aquest òrgan consultiu, es recomana iniciar 

el preàmbul amb una referència al fonament estatutari que empara la competència de la 

Generalitat per a dictar la norma projectada, en els termes esmentats en el fonament anterior. 

Tot i que el preàmbul identifica el marc normatiu, s’efectua d’una manera molt dispersa i es 

recomana exposar aquest marc normatiu d’una manera més ordenada per a facilitar-ne la 

comprensió. En aquest sentit, se suggereix reordenar les referències a la normativa de manera 

que, en primer terme, s’exposi el marc normatiu principal i es traslladin les citacions a la 

normativa que figuren en els paràgrafs segon a quart, sobre drets de les persones amb 

discapacitat i la normativa reguladora en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació en el 

treball i l’ocupació a la part del preàmbul en què es justifiquen les modificacions incorporades 

en el projecte normatiu, en els termes en què posteriorment es veurà. 

Així, es proposa que, a continuació de l’actual paràgraf primer del preàmbul, s’incorporin els 

paràgrafs cinquè i sisè, que citen l’article 61.3 de la Llei 10/1994 i el Decret 246/2008, per a 

continuar amb la justificació de les modificacions que incorpora la norma projectada que figura 

en els paràgrafs setè a catorzè. 

L’explicació que figura als paràgrafs setè a catorzè, en relació amb les modificacions operades 

pel decret al règim vigent, es considera adequada, atès que el preàmbul ha d’ajudar a 

determinar les innovacions que introdueix la disposició normativa respecte del règim 

antecedent i ha d’aclarir el contingut de la disposició, tal com estableix l’apartat 110 del 

“Manual d’elaboració de normes de la Generalitat de Catalunya”. No obstant l’anterior, es 

formulen dues observacions. La primera és que en el paràgraf dotzè no sembla congruent 

l’incís “en tots els casos” que figura a la segona línia, atès que la minva d’aptituds psicofísiques 

no pot permetre en tots els casos el pas a la segona activitat, de manera que pot provocar 

confusió i es recomana suprimir-lo. La segona és perquè es ponderi la possibilitat d’identificar 

després del paràgraf tretzè, en un nou paràgraf que seria el catorzè, els preceptes i 

disposicions concretes de la norma vigent que són objecte de modificació i derogació. 

D’altra banda, la Comissió palesa que del conjunt de les modificacions que efectua el Projecte 

de decret no sembla que es dugui a terme la que s’identifica en el paràgraf quinzè, “Aquesta 
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modificació també incorpora determinats canvis en relació amb els procediments per passar 

a la situació administrativa de segona activitat, per tal d’agilitzar-ne la gestió [...]del cos”. Es 

recomana l’Administració que ponderi l’oportunitat de suprimir aquest paràgraf. 

A continuació de l’actual paràgraf catorzè, que es refereix al fet que amb les modificacions 

introduïdes es pretén garantir la igualtat de drets i de condicions de treball de les persones 

membres del cos, d’acord amb les funcions que efectivament poden dur a terme es podrien 

incloure les referències normatives que s’identifiquen en els paràgrafs segon a quart, si bé se 

suggereix ordenar-les i reduir-les. Així, les referències que figuren en els paràgrafs segon i 

quart a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, signada 

el 6 de desembre de 2006 i ratificada per Espanya, s’haurien d’agrupar en un sol paràgraf i 

resumir-ne el contingut amb citació a l’article 27 del Conveni, que es refereix al treball i 

l’ocupació, a banda de l’article 2, que, en canvi, sí que se cita. Després de l’agrupació en 

aquest sol paràgraf de les referències al Conveni, es podrien citar la resta de normes, és a dir, 

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; la Llei 26/2011, d’1 d’agost, 

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

discapacitat; 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 Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, aplicable a 

Catalunya. 

En el paràgraf setzè es fa una referència al règim de millora de la qualitat normativa i als 

principis de bona regulació que estableixen l’article 62 de la Llei 19/2014 i l’article 129 de 

l’LPAC, si bé es podria introduir la citació a aquests preceptes, que no s’esmenten. 

Es justifica el compliment dels principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 

jurídica, transparència i eficiència. En relació amb aquesta qüestió, aquesta Comissió ha 

recordat reiteradament la necessitat d’incloure en el preàmbul una justificació de l’adequació 

de la norma als principis de bona regulació i millora de la qualitat normativa. En efecte, tal com 

han assenyalat, entre d’altres, els dictàmens 224/2019 i 180/2021, “La justificació de 

l’adequació de la iniciativa normativa als principis de bona regulació […], és exigible amb una 

extensió i intensitat variables en funció del contingut i del caràcter de cada iniciativa 

normativa”, com també que no es tracta, per tant, de limitar-se a enunciar aquests principis 

mitjançant una fórmula estereotipada, sinó de justificar, encara que sigui d’una manera 

succinta, l’adequació a aquests de la disposició que es pretén aprovar. 

En el cas que s’examina, es posa de manifest que la unitat proposant ha justificat d’una 

manera suficient el compliment d’aquests principis. Tanmateix, pel que fa a la darrera 

referència a la participació i a la transparència, es recomana fer-hi l’esment en dues oracions 

separades, per a subratllar l’entitat d’aquests principis. En relació amb la participació, es poden 

enumerar els tràmits realitzats, en particular, la consulta pública prèvia amb especial difusió 

al Cos de Mossos d’Esquadra afectat per la regulació, la negociació col·lectiva amb els 

sindicats representatius del Cos de Mossos d’Esquadra, el tràmit d’informació pública i 
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audiència. Pel que fa al principi de transparència, es podria assenyalar que “en compliment 

del principi de transparència s’ha possibilitat l’accés senzill, universal i actualitzat a la 

tramitació d’aquesta disposició i als documents que conformen l’expedient a través del Portal 

de la Transparència”. 

Les darreres quatre línies que figuren en el paràgraf anteriorment referenciat, “Aquest Decret 

s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010 [...]”, és a dir, els 

articles inclosos en el títol IV de la Llei sobre el procediment d’elaboració de disposicions 

reglamentàries, sembla que quedaria millor ubicat en un altre paràgraf. 

En la fórmula promulgatòria es fa esment en el mateix paràgraf als informes favorables previs 

de la Comissió Permanent de Segona Activitat del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra i 

de la Comissió Tècnica de la Funció Pública. En relació amb els elements a incloure en la 

fórmula promulgatòria i l’ordre, la Comissió ha assenyalat que “De fet, però, el que cal 

introduir-hi és tota la fórmula promulgadora, en què ha de figurar, en primer terme, l’òrgan a 

proposta del qual es dicta la disposició. A continuació la referència a la intervenció de la 

Comissió Jurídica Assessora, i finalment la deliberació prèvia del Govern. La inclusió d’altres 

continguts, com els informes d’altres òrgans assessors o les audiències que han participat en 

l’elaboració de la norma, tot i que siguin de caràcter preceptiu, han d’incloure’s en un paràgraf 

previ del preàmbul” (dictàmens 26/2008, 179/2015 i 58/2016, entre d’altres). 

Finalment, també en relació amb la fórmula promulgatòria continguda en el darrer paràgraf 

del preàmbul, un cop emès el dictamen caldrà substituir la fórmula “vist / d’acord” per la que 

sigui adequada. De conformitat amb l’article 38.1 del Reglament d’organització i funcionament 

de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d’11 d’abril, «Les disposicions 

que es dictin amb posterioritat al dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora han 

d’expressar que es dicten “d’acord amb el dictamen” quan s’hi ajustin en els punts essencials 

o, si escau, que es dicten després d’haver-lo “vist”, quan aquest dictamen contingui 

observacions obstatives a la legalitat de l’acte o disposició que no han estat tingudes en 

compte per l’òrgan que ha de resoldre». 

VII.4. Part dispositiva 

Article 1 

Modifica l’article 1, que regula l’objecte de la norma, per a suprimir de l’objecte de la regulació 

“la determinació i la regulació de la provisió dels llocs de treball no policials de suport tècnic 

per als membres del cos de mossos d’esquadra que es puguin trobar en la situació 

d’incapacitat permanent total declarada pels organismes competents en matèria de seguretat 

social”. 

La supressió és coherent amb l’abast de la modificació, que suprimeix la regulació dels llocs 

de suport no policial. 
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Article 2 

Modifica l’article 2.2, sobre l’àmbit d’aplicació, per a suprimir el segon paràgraf d’aquest 

precepte, que estableix la distinció entre els graus de disminució, d’una banda, el que no 

impedeix l’exercici de les funcions professionals regulat pel capítol quart, “sobre el pas a la 

segona activitat per disminució de capacitats” i, de l’altra, la disminució que comporta la 

incapacitat permanent total regulada pel capítol cinquè, “llocs de treballa de suport tècnic per 

als qui no poden continuar fent tasques policials”. Amb aquesta modificació, en conseqüència, 

se suprimeix la previsió sobre la disminució que comporta la incapacitat permanent total, de 

manera que únicament es preveu la disminució previsiblement permanent de les aptituds 

físiques o psíquiques en un grau que dificulti l’exercici normal de les funcions professionals 

que regula el capítol quart. D’acord amb aquesta modificació, la disposició derogatòria deroga 

el capítol cinquè. 

Article 3 

Modifica l’article 10.1, “sobre l’adaptació del lloc de treball i segona activitat”, per a suprimir la 

incapacitat permanent total com a impediment per al pas a la segona activitat, de manera que 

únicament la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa impedeixen el pas a la segona 

activitat. 

Tot i que no és objecte de modificació el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 10, resulta 

d’interès recordar que en relació amb l’adaptació del lloc de treball a les circumstàncies 

concretes de la persona funcionària que preveu aquest precepte, la Comissió Jurídica 

Assessora, en el Dictamen 282/2008, de 13 novembre, ja citat va assenyalar el següent: “En 

el cas de la funció pública, els llocs de treball obeeixen a requisits objectius per a desenvolupar 

les funcions que exigeixen els interessos generals i la caracterització objectiva de les funcions 

no pot ésser desfigurada per la disminució de capacitats de persones concretes. Per a 

solucionar el problema de disminució de la capacitat de persones concretes, hi ha instruments 

com el de segona activitat regulat en el Projecte. És cert que l’aplicació dels principis de la Llei 

30/1995 porta al fet que la segona activitat sigui el punt d’arribada, però això no significa que 

s’hagi de produir una degradació gradual de les funcions del lloc de treball. Per això, quan en 

els articles 11 i 12 es regula el procediment per a l’adaptació del lloc de treball, com a 

conseqüència d’un reconeixement mèdic, el procediment i els requeriments no són clars, i 

només seria legal si s’entengués que no s’alteren els requisits formals per a determinar la 

modificació del lloc de treball i que la situació individual d’un funcionari o funcionària no pot 

significar l’alteració de les funcions que necessàriament han d’exercir els mossos d’esquadra. 

La descripció de llocs de treball tenint en compte les persones i la utilització de mètodes 

d’actuació que evitin el risc innecessari disminueix la necessitat de segones activitats o 

incapacitats, però de cap manera no pot alterar el caràcter objectiu que la relació de llocs de 

treball té en la nostra funció pública” (vid. FJ VI). 

D’acord amb les observacions formulades per la Comissió, la redacció dels apartats segon i 

tercer de l’article 10 disposa que les adaptacions del lloc de treball s’han d’entendre sense 
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canvi del lloc de treball habitual i que, en cap cas, no es podrà alterar el caràcter objectiu i 

l’àmbit funcional previst per al lloc de treball a la relació de llocs de treball. 

Article 4 

Aquest precepte addiciona un apartat sisè a l’article 11, que regula el reconeixement mèdic 

previ, per a preveure que en el supòsit que la persona obtingui la declaració d’incapacitat 

permanent total no es durà a terme aquest reconeixement mèdic previ. 

Aquesta previsió no ha estat analitzada en cap dels informes i memòries que consten a 

l’expedient i, singularment, tampoc en la memòria d’avaluació d’impacte normatiu, que és on 

s’haurien d’analitzar les opcions normatives i el seu impacte. Sobre això, en diverses ocasions 

aquest òrgan consultiu ha indicat que “escau recordar que la Comissió ha determinat que en 

la memòria general s’ha d’exposar, d’una manera completa, la justificació de la necessitat de 

la disposició, i ha insistit en la necessitat de motivar i justificar les opcions normatives 

adoptades amb rigor i d’una manera substancial” (Dictamen 20/2021 i, en el mateix sentit, 

dictàmens 284/2016 i 87/2020, entre d’altres). 

A priori, es podria entendre que si la persona ja ha obtingut la declaració d’incapacitat 

permanent total per part de l’INSS no és necessari que se sotmeti a un altre reconeixement 

mèdic previ per part de la Unitat de Vigilància de la Salut del departament competent. 

Tanmateix, aquesta previsió planteja alguns dubtes d’encaix amb la regulació d’altres apartats 

del mateix article 11 i amb els articles 12 i 13. Així, l’apartat primer de l’article 11, que no es 

modifica, estableix que el reconeixement mèdic que regula aquest precepte s’entén, sens 

perjudici de les competències de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de declarar les 

situacions d’incapacitat. D’altra banda, dels apartats tercer i quart es desprèn que la finalitat 

concreta d’aquest informe de reconeixement mèdic és la d’avaluar les condicions físiques o 

psíquiques de la persona avaluada en relació amb el lloc de treball del servei policial. A més, 

aquest informe de reconeixement serveix de base per a iniciar l’expedient d’adaptació del lloc 

de treball (article 12.1) i també per a començar el procediment per a iniciar el pas a la segona 

activitat (article 13.1), de manera que no s’acaba de copsar que es pugui prescindir d’aquest 

reconeixement mèdic si la persona declarada en situació d’incapacitat permanent exerceix 

l’opció de sol·licitar el pas a la segona activitat. Per aquest motiu, la Comissió suggereix a la 

unitat promotora que revisi la coherència entre el que preveu l’apartat 6 projectat respecte al 

que disposen els apartats 2 i 3 del mateix article 11 i els apartats 1 dels articles 12 i 13 per a 

evitar que es pugui interpretar que si la persona ja ha obtingut la declaració d’incapacitat 

permanent total per part de l’INSS no és necessari que se sotmeti a un altre reconeixement 

mèdic previ per part de la Unitat de Vigilància de la Salut. En cas que aquesta sigui l’opció 

desitjada per la unitat promotora, seria escaient la seva justificació motivada en l’expedient. 

D’altra banda, el nou apartat 11.6 que s’addiciona amb la modificació operada preveu que, si 

la persona funcionària no exerceix l’opció de sol·licitar la segona activitat en el termini de tres 

mesos des de la data de declaració de la incapacitat permanent total, s’iniciaran els tràmits 

per a la jubilació. Aquesta mateixa previsió figura a l’actual article 19.3 del Decret en relació 
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amb l’opció per a llocs de treballs no policials, que, com s’ha dit, la norma projectada deroga. 

En relació amb el nou apartat sisè a l’article 11, no es plantegen objeccions des del punt de 

vista de contingut, però sí que se’n formulen des d’un punt de vista de congruència i 

sistemàtica de la norma, ja que no sembla que es pugui considerar adequada la ubicació 

d’aquesta previsió en l’article 11, que regula el reconeixement mèdic. Se suggereix que es 

ponderi la possibilitat de traslladar-la a un nou apartat de l’article 10. 

De fet, malgrat que no és objecte de modificació, tampoc no es considera adequada la 

ubicació de l’apartat cinquè de l’article 11, que es recomana, així mateix, traslladar a l’article 

10 com a nou apartat quart, de manera que el darrer incís de l’addició de l’apartat sisè podria 

ubicar-se com a nou apartat cinquè de l’article 10. 

Article 5 

Modifica l’apartat b) de l’article 16.1, que regula el dictamen del tribunal mèdic, per a suprimir 

la incapacitat permanent total com a límit de les disminucions físiques o psíquiques que el 

tribunal ha de tenir en compte per al pas a la segona activitat, de manera que únicament 

operen com a límits les que puguin motivar la incapacitat absoluta o la gran invalidesa. 

No s’hi formulen observacions. 

Article 6 

Modifica l’article 18.2, que regula la revisió (periòdica) de les aptituds físiques o psíquiques de 

la persona funcionària declarada en situació de segona activitat de manera que la resolució 

que clou el procediment de revisió ha de determinar la continuació en la situació de segona 

activitat o l’inici dels tràmits necessaris per a la incapacitat permanent absoluta o 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 en segona activitat. 

La modificació operada suprimeix la possibilitat d’iniciar els tràmits per a la incapacitat 

permanent total que figura en l’article vigent, en coherència amb la nova regulació proposada, 

i concreta que l’inici dels tràmits per a la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa és 

en relació amb les persones funcionàries en la situació d’incapacitat permanent absoluta –

declarades en situació de segona activitat–. També millora i clarifica la redacció anterior, ja 

que concreta que el pas a la situació de servei actiu és només per a la resta de situacions en 

segona activitat. 

Article 7 

Modifica la disposició transitòria segona. La disposició vigent atorgava a les persones 

membres del cos de Mossos d’Esquadra que, en el moment de l’entrada en vigor del Decret 

246/2008 estaven en situació d’incapacitat permanent, un termini d’un any per a optar a ocupar 

un lloc de treball no policial. Aquesta disposició es modifica per a preveure que les persones 

que en el moment d’entrada en vigor d’aquest decret ocupin llocs de treball de suport no 
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policial poden sol·licitar en el termini d’un any el pas a la situació administrativa de segona 

activitat. 

Des d’un punt de vista de tècnica normativa, aquesta Comissió considera que aquesta previsió 

no s’ha d’incorporar com a modificació de la disposició transitòria del Decret vigent, sinó com 

a disposició transitòria pròpia de la norma projectada, en la mesura que no es modifica aquella 

disposició que ja ha exhaurit la vigència sinó que s’efectua una regulació transitòria autònoma 

diferent, produïda després de l’entrada en vigor de la nova disposició, derivada de les 

modificacions que regula el decret. També des d’un punt de vista formal es recomana distribuir 

els diferents paràgrafs de la disposició en quatre apartats, numerats en xifres aràbigues. 

Aquesta disposició transitòria va ser objecte d’observacions per part de la Direcció General 

de Funció Pública, que, en relació amb la previsió del darrer paràgraf, que estableix que els 

llocs de treball de tècnic de suport no policial ocupats per persones que no exerceixin aquesta 

opció s’han d’identificar com a llocs extingir, va indicar que no s’hauria de supeditar la potestat 

autoorganitzativa de l’Administració a la voluntat dels membres del cos policial i va suggerir 

que la situació hauria de ser estrictament transitòria, en el sentit que tots els llocs de treball 

de suport no policial haurien de reclassificar-se a llocs de treball de segona activitat a una 

determinada data. 

La valoració de les observacions per la unitat proposant es va efectuar en el sentit que es 

tracta d’un règim transitori fruit de la negociació col·lectiva en el si de la Comissió Permanent 

de Segona Activitat, en què s’ha acordat mantenir els llocs de treball de tècnic o tècnica de 

suport no policial d’aquelles persones que no optin per sol·licitar el passi a la situació 

administrativa de segona activitat, de manera que no és susceptible de modificació. 

Es valora positivament que s’hagi atès l’observació de la Direcció General de Funció Pública 

que recomanava suprimir la referència final “en el moment que resultin vacants”. Amb aquesta 

supressió la identificació com a lloc a extingir operarà quan, transcorregut l’any atorgat, la 

persona interessada no hagi exercitat l’opció de passar a segona activitat. 

Disposició derogatòria 

La disposició derogatòria deroga el capítol cinquè i la disposició addicional cinquena del 

Decret 246/2008. 

El capítol cinquè objecte de derogació com ja s’ha assenyalat regula els llocs de treball de 

suport tècnic per als qui no poden continuar fent tasques policials. 

La disposició addicional cinquena es deroga en coherència amb la derogació del capítol 

cinquè amb què es relaciona. Aquesta disposició preveu la retenció o desdotació econòmica 

del lloc de treball policial del departament competent en matèria de seguretat pública en el cas 

que les persones del cos declarades en situació d’incapacitat permanent optin per 

reincorporar-se a llocs de treball no policials, la qual s’ha d’efectuar en el termini màxim de sis 

mesos a comptar des de la reincorporació al nou lloc, de manera que una vegada efectuada 
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la desdotació o retenció del lloc de treball, la plaça de mosso o mossa que va quedar alliberada 

en efectuar aquesta opció podrà ser oferta en la propera convocatòria que es faci de selecció 

de Mossos d’Esquadra. 

Les disposicions derogatòries han de ser expresses, han d’indicar les disposicions normatives 

o els articles concrets afectats per la derogació i determinar l’objecte de la derogació amb la 

major precisió possible (vid. regles 188 i 191 del “Manual de tècnica normativa”). D’acord amb 

les recomanacions efectuades per aquest òrgan consultiu en el Dictamen 298/2019, la fórmula 

derogatòria ha de ser expressa, clara, nominada i exhaustiva i ha de donar compliment als 

principis de seguretat jurídica i de simplificació de l’ordenament jurídic. 

La Comissió considera que la fórmula derogatòria es podria millorar amb la incorporació en la 

derogació del capítol cinquè dels articles concrets afectats per la derogació, que són els 

articles 19 a 28. D’altra banda, la subdivisió en lletres de la disposició derogatòria es pot 

considerar innecessària, en la mesura que la derogació afecta preceptes i disposicions de la 

mateixa norma, la qual es reitera en els dos subapartats. 

Disposició final 

Preveu l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la publicació al DOGC. 

La Comissió ha reiterat que l’entrada en vigor immediata de les disposicions normatives té 

caràcter excepcional en relació amb el termini ordinari de vacatio legis. Per aquesta raó, s’ha 

de justificar d’una manera expressa en l’expedient (dictàmens 1/2021 i 266/2022, entre 

d’altres). En aquest cas, en alguns documents de l’expedient, com és la memòria general i 

l’informe justificatiu de la reducció del termini del tràmits d’audiència i d’informació pública, es 

palesava la necessitat de la tramitació amb caràcter d’urgència, sobre la base de la necessitat 

de resoldre la problemàtica que havia constatat la COPSA que a curt termini seria inviable 

poder atendre més sol·licituds d’adscripció a llocs de tècnic o tècnica de suport no policial per 

l’esgotament d’aquest model, atesa la impossibilitat material d’identificar nous llocs de treball. 

Malgrat l’anterior, no es justifica que aquest mateix motiu sigui, com se’n desprèn, el que 

justifica la necessitat de l’entrada en vigor immediata de la norma que seria desitjable que 

s’incorporés a la memòria. 

CONCLUSIÓ 

Un cop valorades les observacions efectuades en aquest Dictamen, i tinguda en compte la 

formulada amb caràcter essencial, el conseller d’Interior pot sotmetre a l’aprovació del Govern 

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. 
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