
STS d’11 de març de 2020, recurs 3777/2017 

Segona activitat i accident de treball que desemboca en incapacitat permanent 

parcial (accés al text de la sentència) 

Un mosso d’esquadra, en situació de segona activitat, va patir un accident de 

trànsit que va ser qualificat com un accident de treball in itinere; com a conseqüència, va 

estar en situació d’incapacitat temporal i se li va declarar una incapacitat 

permanent parcial. Es debat si per a la qualificació de la incapacitat permanent 

parcial, cal tenir en compte les tasques de la seva professió habitual -mosso 

d’esquadra-, o, per contra, les tasques que efectivament desenvolupava en el 

moment de produir-se el accident -que eren predominantment administratives, en 

trobar-se en situació de segona activitat-. 

El TS conclou que cal valorar totes les funcions que integren objectivament la 

professió i no només les tasques que conformen la segona activitat. En aquest sentit, 

afirma que: 

 Com es va assenyalar a la STS de 25 de març de 2009, recurs 3402/2007,

referida als policies locals, als efectes de la qualificació de la incapacitat permanent

s’han de tenir en compte totes les funcions que integren objectivament la professió i

que, en el cas dels policies locals, l’àmbit professional de valoració opera

sobre el conjunt de les funcions que comprenen tasques com la patrulla, el

manteniment de l’ordre públic, regulació del trànsit, a banda de les tasques

administratives o de vigilància estàtica; i per això, a l’hora de determinar la

disminució de rendiment que pogués experimentar un policia, cal atendre al conjunt

de les activitats que integren la “professió habitual”.

 L’art. 194.2 LGSS disposa que: “la qualificació de la incapacitat permanent en els

seus diferents graus es determina en funció de la capacitat de treball en el

desenvolupament de la professió que exercia l’interessat o del grup professional en

què aquella estava enquadrada, abans de produir-se el fet causant de la incapacitat

permanent”. Per tant, són les funcions de la professió que exercia el

treballador en esdevenir l’accident, o del grup professional en què aquesta

professió estava enquadrada, les que cal tenir en compte per determinar les

limitacions que al treballador li originen les seqüeles que presenta, sense que

procedeixi, per apreciar les limitacions que pateix, acudir a les concretes funcions

que realitza.
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