
           
                      

  
 
STSJ de la Comunitat Valenciana de 9 de juliol de 2008, recurs 280/2007 
 
Denegació del passi a segona activitat (accés al text de la sentència) 

 
En aquesta sentència es desestima el recurs presentat per un funcionari local que 
pretenia passar a una segona activitat. D’entrada, el TSJ analitza la legislació vigent i 
conclou que: 
 
● No existeix un dret legalment establert de passar a una situació de segona 

activitat, ni a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 
ni a Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública i la 
seva legislació de  desenvolupament, ni a la llei autonòmica, ni a la recentment 
aprovada Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público. 

 
● L'art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/86, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, preveu que podrà 
establir-se la normativa adequada perquè els llocs de treball atribuïts a la subescala 
de subalterns d'administració general puguin ser desenvolupats per funcionaris de 
serveis especials que, per raó d'edat o altres raons, tinguin disminuïda la seva 
capacitat per realitzar tasques de particular esforç o penositat. Però no existeix 
normativa de desenvolupament d'aquest article. 

 
En aquest cas, l'Acord de funcionaris de l'Administració regulava el pas a la segona 
activitat quan existissin informes mèdics contrastats. D’entrada, el TSJ dubta que per via 
de conveni es pugui establir una segona activitat, atès que la legislació estatal encara no 
ha desenvolupat aquesta mesura. 
 
D’altra banda, quan el funcionari va sol·licitar la segona activitat no existia lloc vacant de 
subaltern. El TSJ conclou que l'Administració no està obligada a crear ex novo un 
segon lloc de treball. El passi a la situació de segona activitat vindrà 
condicionada, en tot cas, a l'existència de vacant. En conseqüència, i tant si els 
informes mèdics tenen caràcter vinculant com si no, la regla general és que no 
vinculen a l’Administració si no existeix vacant. 
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