
           
                      

  
 
STS de 10 de juliol de 2012, recurs 2900/2011 
 
Supòsits de segona activitat: la professió habitual a tenir en compte a efectes 
d'una revisió del grau d'incapacitat no és la segona activitat sinó aquella que es 
desenvolupava amb anterioritat (accés al text de la sentència) 
 
En aquesta sentència es planteja el cas d'un bomber declarat en situació 
d'incapacitat permanent total per a la seva professió habitual i que passa a 
desenvolupar funcions de segona activitat dins del mateix grup professional, la 
qual cosa es podria considerar com un simple supòsit de mobilitat funcional. 
 
El TS ratifica el dret del reclamant a cobrar la pensió d'incapacitat permanent total i 
seguir desenvolupant la segona activitat, sobre la base dels següents arguments: 
 
 La professió habitual no es defineix en funció del concret lloc de treball que s'exercia, 

ni en atenció a la delimitació formal del grup professional, sinó en atenció a l'àmbit 
de funcions a les quals es refereix el tipus de treball que es realitza o es pot 
realitzar dins de la mobilitat funcional. 
 

 Aquest criteri professional no significa que les decisions en matèria de qualificació de 
la incapacitat hagin de dependre d’aquelles que, en funció de l'estat del treballador, 
es puguin haver adoptat en la relació d'ocupació: el sistema de qualificació és 
independent de les incidències que es puguin produir en aquesta relació. En les 
normes de distribució competencial sobre aquesta matèria (LGSS, Real Decreto 
1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades 
laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social, Orden de 18 de enero de 1996, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio, sobre 
incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social) no s'estableix cap 
vinculació dels òrgans de qualificació per les incidències o decisions que es puguin 
produir en la relació d'ocupació. 
 

 A l'efecte de la qualificació de la incapacitat permanent s’han de tenir en compte 
totes les funcions que integren objectivament la professió. En conseqüència, 
l'àmbit professional de valoració en aquest supòsit opera sobre el conjunt de 
les funcions, que apart d'altres comeses de caràcter administratiu, de prevenció o 
de planificació de la pròpia activitat, comprenia tasques com la intervenció 
personal i directa en l'extinció d'incendis o sinistres. 
 

 De produir-se un procés de revisió del grau cal tenir en compte no la segona 
activitat sinó l'activitat normal que es realitzava amb anterioritat a la 
declaració d'incapacitat permanent total. 

 
En el mateix sentit cal citar, entre d’altres, les SSTS de 3 de maig de 2012 (recurs 
1809/2011), 22 de maig de 2012 (recurs 2111/2011), 7 de juny de 2012 (recurs 
1939/2011), 2 i 4 de juliol de 2012 (recursos 3256/2011 i 1923/2011) i 10 de juliol de 
2012 (recurs 2900/2011). 
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