
           
                      

  
 
STSJ d'Extremadura de 14 de maig de 2009, recurs 662/2007 
 
No es percep el complement de productivitat en situació de segona activitat  
(accés al text de la sentència) 
 
En aquest supòsit es debat es debat si, en situació de segona activitat, un membre del 
Cos Nacional de Policia té dret a percebre la part de retribució corresponent al 
complement de productivitat que percebia quan estava en servei actiu. 
 
El complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat i 
dedicació extraordinàries no previstes a través del complement específic, i l'interès o 
iniciativa en el desenvolupament dels llocs de treball. La seva quantia es determina 
d'acord amb allò establert amb caràcter general per la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas para la reforma de la función pública. 
 
D'acord amb l'article 18.1 del Real Decreto 1556/1995, de 21 de septiembre, de 
desarrollo y aplicación de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la 
situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, durant la situació de 
segona activitat sense destinació es percebran la totalitat de les retribucions bàsiques i 
un complement de quantia igual al 80% de les retribucions complementàries de caràcter 
general de la referida categoria. 
 
El Tribunal denega la petició del recurrent ja que, d'acord amb la literalitat de la norma 
aplicable, es dedueix que el complement de productivitat no forma part de les 
retribucions de caràcter general. A més, argumenta el Tribunal, no es pot percebre un 
complement que està destinat a retribuir especials rendiments i activitats, quan 
el funcionari no els realitza per motiu de la seva situació professional. 
 
Finalment, el Tribunal raona que no es produeix una vulneració del principi d'igualtat, ja 
que en trobar-se en una situació diferent a la de servei actiu, el recurrent no pot 
pretendre obtenir les mateixes retribucions. No existeix cap desigualtat per les 
retribucions que es poden percebre en cadascuna de les situacions que no són 
similars.  
 
En el mateix sentit, es pot veure la STSJ d’Extremadura de 20 de novembre de 2009, 
recurs 866/2007. 
 
 
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_662_2007.pdf

