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Preguntes freqüents 
 

Les preguntes s’han agrupat per temàtica. Podeu clicar per anar a la temàtica que vulgueu o 

podeu descendir per la pàgina per visualitzar totes les preguntes. 

 

A continuació trieu la temàtica de la pregunta: 
 
• Llocs de treball de segona activitat 
• Llocs de treball no policials de suport tècnic 
• Normativa aplicable 
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Llocs de treball de segona activitat 
 

• Qui pot demanar un lloc de treball de segona activitat? 
• Quines funcions faré? 
• Quantes revisions mèdiques hauré de passar? 
• Quan sigui adscrit a un lloc de treball de segona activitat, cessaré en el meu lloc de treball? 
• Podré triar el meu lloc de segona activitat? 
• Quan passi a la situació de segona activitat, seguiré disposant de la targeta d'identitat 

professional, la placa insígnia, i l'arma reglamentària? 
• Seguiré cobrant igual que abans? 
• Puc compaginar el treball com a mosso en segona activitat amb una altra feina o activitat? 
• Model de sol·licitud 
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Qui pot demanar un lloc de treball de segona activitat? 
 
Les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra de les escales bàsica, intermèdia, 
executiva i superior, quan arribin a l'edat de cinquanta-set anys o quan tinguin una disminució 
previsiblement permanent de les seves aptituds físiques o psíquiques en un grau que dificulti  però 
que no l’impedeixi per l'exercici normal de les seves funcions professionals (Arts. 2.1 i 2.2). 
 
No podran demanar un lloc de treball de segona activitat les persones funcionàries del cos de 
mossos d'esquadra que tinguin una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa (Art. 
10.1). 
 
 
 
 
Quines funcions faré? 
 
Les que preveu 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. (Veure a http://www.gencat.cat/diari/5472/09253091.htm ) 
 
 
 
 
 
 
 
Quantes revisions mèdiques hauré de passar? 
 
En el supòsit de demanar segona activitat per raó d’edat no caldrà passar cap revisió mèdica. 
 
No obstant, si es demana per raó d’una discapacitat física o psíquica s’hauran de passar, com a 
mínim, dues revisions mèdiques: 
 

• Una primera revisió mèdica que la farà la Unitat de Vigilància de la Salut del Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació.  

 

• Una segona revisió mèdica que serà practicada per un Tribunal mèdic compost per tres 
metges (Art. 14): 

 

1. Un metge del Servei d’Avaluació Mèdica de la Direcció General de la Policia. 
 

2. Un metge de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) 
 

3. Un metge que vulgui portar la persona interessada: 
 

 Pot ser qualsevol metge. 
 La despesa que això pugui comportar serà a càrrec de la persona 

interessada.  
 En cas que el metge designat per la persona interessada no hi pugui anar 

serà substituït per un altre metge de l’ICAM, de manera que, el Tribunal 
quedaria finalment format per 2 metges de l’ICAM i 1 del Servei 
d’Avaluació Mèdica. 

 
En el cas que la persona interessada no designi cap metge/metgessa aquest serà substituït per un 
del l’ICAM (Art. 14.2). 
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Quan sigui adscrit a un lloc de treball de segona activitat, cessaré en el 
meu lloc de treball? 
 
Les persones funcionàries que passin a la segona activitat han de cessar en el lloc de treball que 
ocupin en la situació de servei actiu o en el que tinguin reservat, llevat que aquests llocs siguin 
susceptibles de ser ocupats en segona activitat, d'acord amb el que consti a la relació de llocs de 
treball del cos de mossos d'esquadra (Art. 3.3) 
 
 
 
 
Podré triar el meu lloc de segona activitat? 
 
Sí, si s’arriba  a un acord amb la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General 
de la Policia (Art. 6.1). 
 
En cas que no s’arribi a un acord, s’escollirà un lloc entre els llocs de segona activitat existents als 
centres de treball de les dues localitats més properes a la seva localitat de residència o de 
destinació.  
 
 
 
 
Quan passi a la situació de segona activitat, seguiré disposant de la 
targeta d'identitat professional, la placa insígnia, i l'arma reglamentària? 
 
Quan passin a la situació de segona activitat, les persones funcionàries del cos de mossos 
d'esquadra seguiran disposant de la targeta d'identitat professional i la placa insígnia, i de l'arma 
reglamentària, llevat que per dictamen mèdic es constati una disminució de les capacitats físiques 
o psíquiques incompatible amb la possessió i ús de l'arma (Art. 4). 
 
 
 
 

Seguiré cobrant igual que abans? 
 
Sí.  Les retribucions seran les següents (Art. 5):  
 

• Retribucions bàsiques (segons categoria), personals reconegudes i complementàries 
del lloc que es passi a ocupar. 

 

• Si les retribucions són inferiors a les del darrer lloc ocupat es percebrà un complement 
personal i transitori que igualarà les retribucions amb les que es percebien 
anteriorment.  

 
 
 
 
Puc compaginar el treball de segona activitat amb una altra feina o 
activitat? 
 
No. Els membres del cos de Mossos d’Esquadra tenen incompatibilitats per fer qualsevol altra 
activitat pública o privada, llevat de les següents: 
 
Activitats compatibles: 
 

a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, llevat del que determina 
l’article 11. 
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b) La participació en seminaris, en cursos o en conferències tinguts en centres oficials 
destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no 
superen les setanta-cinc hores anuals. 

c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l’ingrés en les administracions 
públiques. 

d) La participació en exàmens, en proves o en avaluacions efectuades pel personal docent, si 
són diferents de les que li corresponen habitualment, en la manera que hom determinarà 
per reglament. 

e) L’exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o 
patronats de funcionaris, sempre que aquell no sigui retribuït. 

f) La producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, i també la 
col·laboració en les publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a 
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis. 

g) La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació 
social, i també la col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, 
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s’originin com a 
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis. 

h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el 
desenvolupament de cursos d'especialització a què es refereix l’article 11 de la Llei 
Orgànica 11/1983, de Reforma Universitària. 

 
 
Sobre incompatibilitats, veure: 
 

• Art. 25 del Decret 246/2008 
• Art. 45 de la Llei 10/1994 
• Art. 2 de la Llei 21/1987 

 
 
 
 
 

Model de sol·licitud 
 

• Per a sol·licitar un lloc de treball de segona activitat empleneu el DAD 68 
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Llocs de treball no policials de suport tècnic 
 

• Qui pot demanar un lloc de treball no policial de suport tècnic? 
• Seguiré sent mosso/a? 
• Fins quan ho puc demanar? 
• Faré nits? 
• Que passarà amb la meva pensió? 
• Puc compaginar el treball de suport policial amb una altra feina o activitat? 
• En quin termini podré ocupar el nou lloc de treball? 
• Quin horari faré? 
• Quins permisos i vacances podré fer?  
• Quins ajuts del Fons d’Acció Social podré demanar? 
• Quina retribució tindré? 
• Quin règim disciplinari em serà d’aplicació? 
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Qui pot demanar un lloc de treball no policial de suport tècnic? 
 
El personal del cos de mossos d'esquadra pertanyent a les escales bàsica, intermèdia, executiva i 
superior que sigui declarat per causes físiques o psíquiques en incapacitat permanent total per 
a les tasques policials (Art. 19.1). 
 
 
 
 
Seguiré sent mosso/a? 
 
Serà del cos de Mossos d’Esquadra però no disposarà de l'arma reglamentària ni dels elements 
d'acreditació professional corresponents a la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, sense 
perjudici de l'acreditació professional corresponent que li sigui lliurada (Art. 23). 
 
 
 
 
Fins quan ho puc demanar? 
 
Es pot demanar en el termini màxim de dotze mesos a comptar des de la data de la resolució de 
declaració de la incapacitat permanent total per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) 
(Art. 19.1). 
 
 
El personal del cos de mossos d'esquadra que tingui reconeguda una incapacitat permanent total 
amb anterioritat al 19 de desembre de 2008 pot manifestar si desitja ocupar un lloc de suport fins 
el 18  de desembre de 2009 , inclòs. Passada aquesta data es tramitarà la jubilació corresponent 
(Disp. Transitòria segona). 
 
 
 
 
Faré nits? 
 
No, perquè les funcions genèriques de suport no implicaran en cap cas l’exercici de tasques 
policials (Art. 21).  
 
 
 
 
 
 
Que passarà amb la meva pensió? 
 
En qualsevol moment la situació d’Incapacitat Permanent Total pot ser revisada pels organismes 
competents (Art. 28). Com a conseqüència d’aquesta revisió, l’INSS pot resoldre que la persona  
funcionària té una incapacitat permanent parcial i perdre la pensió mensual. També pot resoldre 
continuar amb la incapacitat permanent total o, fins i tot , declarar una incapacitat permanent 
absoluta o gran invalidesa.   
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Puc compaginar el treball de suport no policial amb una altra feina o 
activitat? 
 
No. Els membres del cos de Mossos d’Esquadra tenen incompatibilitats per fer qualsevol altra 
activitat pública o privada, llevat de les següents: 
 
Activitats compatibles: 
 

i) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, llevat del que determina 
l’article 11. 

j) La participació en seminaris, en cursos o en conferències tinguts en centres oficials 
destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no 
superen les setanta-cinc hores anuals. 

k) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l’ingrés en les administracions 
públiques. 

l) La participació en exàmens, en proves o en avaluacions efectuades pel personal docent, si 
són diferents de les que li corresponen habitualment, en la manera que hom determinarà 
per reglament. 

m) L’exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o 
patronats de funcionaris, sempre que aquell no sigui retribuït. 

n) La producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, i també la 
col·laboració en les publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a 
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis. 

o) La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació 
social, i també la col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, 
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s’originin com a 
conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis. 

p) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el 
desenvolupament de cursos d'especialització a què es refereix l’article 11 de la Llei 
Orgànica 11/1983, de Reforma Universitària. 

 
 
Sobre incompatibilitats, veure: 
 

• Art. 25 del Decret 246/2008 
• Art. 45 de la Llei 10/1994 
• Art. 2 de la Llei 21/1987 

 
 
 
 
 
En quin termini podré ocupar el nou lloc de treball? 
 
En uns 6 mesos, aproximadament.  
 
 
 
 
Podré escollir un lloc de treball a prop de casa? 
 
Es tindran en compte les concretes característiques de la incapacitat i s’intentarà que el lloc de 
treball sigui el més adaptat a les necessitats de la persona funcionària (Art. 22.1).  
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Quin horari faré? 
 
El règim horari és el dels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra (Decret 146/1996, de 30 
d’abril). Atès que treballaran en unitats administratives, la seva concreció pot ésser de dilluns a 
divendres de 8 a 15 hores i una tarda, horari partit ( de dilluns a divendres de 9 a 17:30) o horari 
de tarda.       
 
 
 
 
Quins permisos i vacances podré fer? 
 
El règim de permisos i de vacances és el propi dels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra 
(Decret 15/1997, de 21 de gener). 
 
 
 
 
Quins ajuts del Fons d’Acció Social podré demanar? 
 
Els ajuts corresponents al Fons d’Acció Social dels membres del cos de Mossos d’Esquadra.    

 
 
 
 
Quina retribució tindré? 
 
Es cobrarà el mateix que es cobrava abans de la declaració d’incapacitat permanent total, amb les 
actualitzacions que s’escaiguin corresponents a la categoria de pertinença (Art. 24.1).  
 
 
 
 
 
Quin règim disciplinari em serà d’aplicació? 
 
 
Les persones funcionàries declarades en incapacitat permanent total per a tasques policials que 
passin a ocupar llocs de treball de suport estan sotmeses al règim disciplinari que li és aplicable a 
les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra. (Art.25) 
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Normativa aplicable 
 

• Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra  (Capítol II de 
Segona Activitat) 

• Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de 
segona activitat en el cos de Mossos d'Esquadra. (DOGC núm. 5282 - 19/12/2008) 

• Instrucció 4/2009 sobre el procediment d’adaptació dels llocs de treball i de passi a la situació 
administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra. 

• 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. (DOGC núm. 5472- 28.09.2009)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 30/12/2009 
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