
           
                      

  
 
STS de 22 de maig de 2012, recurs 2111/2011 
 
Pensió d’incapacitat permanent total i situació de segona activitat: s’han de 
tenir en compte totes les funcions de la professió (accés al text de la sentència) 
 
Un bomber que es trobava en situació de segona activitat i que tenia reconeguda 
una pensió d’incapacitat permanent total (IPT) per a la professió habitual va ser 
sotmès 4 anys més tard a un expedient de revisió per millorança. L’INSS entenia que 
ja no procedia l’abonament de la citada prestació. 
 
El TS sosté que el bomber ha de seguir percebent la prestació, en contra d’allò 
resolt anteriorment pel TSJ. 
 
Recorda que el fet de passar a segona activitat pot donar-se en aquelles professions 
lligades a importants exigències físiques i que comportin riscos, quan l’empleat no es 
trobi en condicions de complir amb algunes de les tasques pròpies de la seva feina. 
 
Pel Tribunal, en el moment de valorar la IPT s’ha de tenir en compte tot el 
conjunt d’activitats que integren la professió habitual, no només les corresponents 
a la segona activitat. L’Administració, malgrat allò decidit per la sentència del TSJ, havia 
mantingut el bomber en la referida situació de segona activitat. 
 
Per tot això, i basant-se en la seva jurisprudència, ho relaciona precisament amb una 
sentència sobre funcions d’un policia local, como les són la patrulla, el manteniment 
de l’ordre públic, la regulació del tràfic, les tasques administratives o la vigilància 
estàtica. Conclou que són totes les funcions que s’han de valorar per jutjar la 
procedència de la prestació, no les efectivament desenvolupades per algú que ja es 
troba en segona activitat. 
 
Per l’evident precedent jurisprudencial, el TS aplica aquest criteri i assenyala que és 
aplicable al conjunt de funcions de l’escala i categoria del bomber: tasques 
operatives d’intervenció directa en sinistres (allò que no podia realitzar el bomber) i 
funcions de suport en el funcionament operatiu, logístic i administratiu de la 
unitat (comeses que va començar a desenvolupar en segona activitat). 
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