STSJ de Catalunya de 15 de juliol de 2021, recurs 374/2021
Abast de la qualificació d’incapacitat permanent en el cas dels cossos policials
(accés al text de la sentència)

El demandant, mosso d’esquadra, va patir un accident de treball in itinere el 2017,
amb alta mèdica el 2018. Quan es va produir la reincorporació a la feina, va passar a
desenvolupar activitats de vigilància d’edificis institucionals i trasllats de
detinguts. Sol·licita una pensió d’incapacitat permanent total.
El TSJ desestima la sol·licitud, per diversos motius:
•

Per valorar la concurrència o no d’una incapacitat permanent total cal atendre no
només les funcions que es desenvolupaven en el moment de produir-se
l’accident, sinó totes les que integren objectivament la seva professió; i no
hi ha dubte que la professió de mosso d’esquadra inclou funcions de contingut
divers, i juntament amb aquelles que exigeixen una capacitat física i psíquica
notable, com són les pròpies de manteniment de l’ordre públic, patrullatge,
persecució de delinqüents, etc., també inclou tasques de caràcter administratiu
i de gestió, desenvolupades dins i fora de les dependències policials, tasques
administratives que també són funcions policials.

•

Per tant, la professió habitual no es defineix ni 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 què es refereix el tipus de
treball que es realitza o es pot fer dins de la mobilitat funcional.

•

En aquest cas, un cop constatada l’existència de limitacions de mobilitat
activa tant a l’espatlla esquerra com al maluc esquerre, tenint en compte les
variades funcions pròpies de la professió, les dites limitacions no justifiquen el
reconeixement de la incapacitat permanent total, en conservar prou
capacitat per dur a terme multitud de funcions pròpies de la seva professió,
atenent el seu divers i variat contingut funcional. Així mateix, les limitacions
acreditades ni tan sols justifiquen una incapacitat permanent parcial i és adequada la
qualificació com a lesions permanents no invalidants.

És rellevant destacar que aquesta doctrina judicial sobre la determinació de la
“professió” als efectes d’una possible incapacitat permanent total, també és aplicable
respecte dels membres de la policia local.

