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21315 LLEI 26/1994, de 29 de setembre, per la qual es 
regula la situació de segona activitat en el cos 
nacional de policia. («BOE» 234, de 30-9-1994.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les funcions que, per mandat constitucional, la Llei 
orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat, atribueix als funcionaris del cos nacional de 
policia, són eminentment operatives i de vegades arrisca-
des i penoses, cosa que requereix determinades aptituds 
psicofísiques en aquells, que naturalment es van perdent 
amb l’edat o per determinades circumstàncies.

L’esmentada Llei orgànica integra en un nou cos, el 
nacional de policia, els cossos superior de policia i de poli-
cia nacional, i estableix que per Llei s’han de determinar les 
edats i causes de pas a la situació de segona activitat, ate-
nent les aptituds físiques que demani la seva funció.

Mentre que el cos superior de policia mancava d’aquesta 
situació, per al cos de policia nacional havia estat creada 
per la Llei 55/1978, de 4 de desembre, de la policia, i poste-
riorment desplegada pel Reial decret 230/1982, d’1 de 
febrer, que crea la situació de segona activitat.

La disposició transitòria quarta de la Llei orgànica 
2/1986 estableix que, fins que no es desplegui la situació 
de segona activitat per al nou cos nacional de policia, els 
procedents del cos de la policia nacional es continuen 
regint per la normativa que els era aplicada; i els proce-
dents del cos superior passen a aquesta situació en com-
plir l’edat de seixanta-dos anys.

El Reial decret 311/1988, de 30 de març, de retribucions 
del personal de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, 
a la disposició transitòria segona, regula les retribucions 
dels qui accedeixin a la situació de segona activitat.

Finalment, la disposició addicional vintena de la Llei 
37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1989, homologa les edats de passar a la situ-
ació de segona activitat entre els funcionaris integrats a la 
mateixa escala.

En desplegament d’aquella previsió es fa necessari 
regular la situació de segona activitat i homogeneïtzar els 
diferents criteris que s’han seguit sobre això amb els funci-
onaris procedents dels cossos superior de policia i de poli-
cia nacional, que van quedar integrats en el cos nacional de 
policia, des de l’entrada en vigor de la Llei orgànica esmen-
tada, de manera que es garanteix l’eficàcia policial.

En conseqüència, i en desplegament de l’apartat 4 de 
l’article 16 de la Llei orgànica 2/1986, es determinen, mit-
jançant aquesta Llei, les edats i causes del pas dels funci-
onaris del cos nacional de policia a la situació de segona 
activitat. Alhora, s’estableixen les remuneracions i obliga-
cions dels funcionaris, amb criteris de racionalitat i con-
gruència, procurant en tot moment salvaguardar els seus 
drets. Les modificacions en la regulació de la segona acti-
vitat, en especial la previsió de quedar a disposició del 
ministre de Justícia i Interior per raons excepcionals de 
seguretat ciutadana, determinen la necessitat d’aplicar el 
seu règim retributiu als funcionaris que hi accedeixin des-
prés de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. No obstant això, 
les disposicions transitòries segona i tercera preveuen un 
mecanisme d’adaptació tendent a compensar tant l’im-
pacte psicològic de la retirada del servei actiu en una edat 
inferior a la de la resta de funcionaris civils causada pel 
desgast físic que comporta la funció policial, com la con-

següent reducció de les expectatives professionals del 
personal que estigui en aquesta situació.

Així mateix, s’aprofita l’oportunitat de la promulgació 
d’aquesta norma amb rang apropiat, que regula algunes de 
les previsions que conté la Llei orgànica 2/1986, per comple-
mentar el sistema de formació i promoció dissenyat per 
aquesta i possibilitar una carrera eminentment professional 
que permeti a tots els membres del cos nacional de policia 
l’ascens a categories superiors; així com per homogeneïtzar 
tots els components de l’escala executiva en el mateix grup 
de classificació, d’acord amb el nivell professional i de for-
mació, per tal d’evitar les desigualtats existents, per bé que 
això es reconeix a efectes economicoadministratius i sense 
que hagi de suposar increment pressupostari.

Article 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.

La segona activitat és una situació administrativa espe-
cial dels funcionaris del cos nacional de policia que té per 
objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofí-
sica mentre romanguin en actiu i assegurar l’eficàcia en el 
servei. S’exceptuen de la seva aplicació els funcionaris que 
ocupen places de facultatius i tècnics del cos esmentat.

Article 2. Característiques.

1. En la situació de segona activitat s’hi roman fins 
que es passa a la jubilació o a una altra situació que no 
pot ser la de servei actiu, llevat que la causa de passar a la 
situació de segona activitat hagi estat la insuficiència de 
les aptituds psicofísiques i aquesta hagi desaparegut 
d’acord amb el que preveu l’article 7.2.

2. En funció de la disponibilitat de personal i les 
necessitats orgàniques i funcionals de l’organització poli-
cial, els funcionaris que passen a la situació de segona 
activitat poden ocupar fins arribar als seixanta anys d’edat 
els llocs de treball que s’assenyalin a la corresponent rela-
ció de llocs de treball de la Direcció General de la Policia.

L’adscripció als llocs que s’esmenten en el paràgraf 
anterior s’ha de portar a terme en la forma i les condicions 
que s’estableixin per reglament.

3. En tot cas, els funcionaris que passin a la situació 
de segona activitat queden, fins que arribin a l’edat de 
jubilació, a disposició del ministre de Justícia i Interior per 
al compliment de funcions policials si raons excepcionals 
de seguretat ciutadana ho requereixen en els termes que 
es determinin per reglament.

4. En la situació de segona activitat es té la categoria 
que es tenia en el moment de passar a aquesta situació.

Article 3. Causes.

Les causes per les quals es pot passar a la situació de 
segona activitat són les següents:

a) El compliment de les edats que es determinen per 
a cada escala a l’article 4 d’aquesta Llei.

b) La petició de l’interessat, en les condicions que 
s’assenyalen a l’article 5.

c) La insuficiència de les aptituds psicofísiques per a 
l’exercici de la funció policial, tal com preveu l’article 6.

Article 4. Per raó d’edat.

1. El pas a la situació de segona activitat, per raó del 
que  assenyala l’apartat a) de l’article anterior, s’ha de 
declarar d’ofici en complir-se les edats següents:

a) Escala superior: seixanta anys.
b) Escala executiva: cinquanta-sis anys.
c) Escala de subinspecció: cinquanta-cinc anys.
d) Escala bàsica: cinquanta-cinc anys.
Els qui en el moment de complir l’edat, que determini 

el fet de passar a la situació de segona activitat, estiguin 
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en una situació administrativa diferent de la de servei 
actiu, han de continuar-hi fins que cessin les causes que la 
van motivar.

2. Els funcionaris que, després de superar les proves 
d’accés i mentre realitzen els cursos de capacitació per a 
l’ascens a l’escala immediatament superior, compleixin 
l’edat de passar a la situació de segona activitat poden 
continuar en servei actiu, sempre que, si es produeix l’as-
cens, l’escala a la qual ascendeixin tingui fixada una edat 
superior per passar a aquella situació.

3. El personal que, en complir l’edat de passar a la 
situació de segona activitat, no tingui en total vint anys 
efectius en les situacions de servei actiu, serveis especials 
o excedència forçosa a les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat passa a aquesta situació, per bé que a les retribuci-
ons econòmiques corresponents a aquesta se’ls han d’apli-
car les reduccions que siguin procedents, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 2 de l’article 11 d’aquesta Llei.

Article 5. Per petició pròpia.

1. El fet de passar a la situació de segona activitat, a 
petició pròpia, exigeix haver complert vint-i-cinc anys 
efectius en les situacions de servei actiu, serveis especials 
o excedència forçosa en el cos nacional de policia o en els 
cossos que hi estan integrats.

2. El Ministeri de Justícia i Interior ha de fixar, abans 
del 31 de desembre de cada any, el nombre màxim de fun-
cionaris del cos nacional de policia, per categories, que 
s’autoritza que passin a la situació de segona activitat de 
manera voluntària durant l’any següent, tenint en compte 
els criteris d’edat dels peticionaris, així com les disponibili-
tats de personal i les necessitats orgàniques i funcionals de 
l’organització policial i la prioritat en la sol·licitud.

Article 6. Per insuficiència de les aptituds psicofísiques.

1. Han de passar a la situació de segona activitat els 
funcionaris del cos nacional de policia que, abans de com-
plir les edats determinades a l’article 4 d’aquesta Llei, tin-
guin disminuïdes de manera apreciable les aptituds físi-
ques o psíquiques necessàries per a l’exercici de les seves 
funcions, en els termes que s’estableixin per reglament, 
prèvia instrucció del procediment oportú d’ofici o a sol-
licitud de la persona interessada, sempre que la intensitat 
de la disminució no sigui causa de jubilació.

2. La insuficiència física o psíquica ha de ser apreci-
ada per un tribunal mèdic preconstituït de la forma i 
manera que es determini per reglament, compost per un 
president i tres vocals, designats, entre personal faculta-
tiu del cos nacional de policia, pel director general de la 
policia. Aquest tribunal pot recollir la participació d’espe-
cialistes aliens a la Direcció General de la Policia, si 
aquesta no en disposa.

Article 7. Canvi de situació.

1. El canvi des de la situació de segona activitat a una 
altra situació administrativa exigeix que es reuneixin els 
requisits previstos en cada cas. En cessar en aquesta última 
es produeix el reingrés a la situació de segona activitat.

2. Quan la causa de passar a la situació de segona 
activitat hagi estat la falta d’aptituds psicofísiques, es pot 
tornar al servei actiu, a petició de l’interessat, si no ha 
assolit l’edat que preveu l’article 4, si el tribunal mèdic a 
què es refereix l’apartat 2 de l’article anterior aprecia la 
suficiència de les aptituds psicofísiques.

En tot cas, les persones que hagin passat a la situació 
de segona activitat per la falta de les aptituds esmentades 
poden ser objecte de revisió en les circumstàncies que es 
determinin per reglament.

Article 8. Competència per resoldre.

Els procediments a què es refereixen els articles 4, 5, 6 i 7 
d’aquesta Llei els ha de resoldre el director general de la poli-
cia i les seves resolucions posen fi a la via administrativa.

Article 9. Retribucions sense destinació.

1. Durant la permanència en la situació de segona 
activitat sense destinació s’han de percebre en la seva 
totalitat les retribucions bàsiques que corresponguin a 
l’antiguitat que es tingui i a la categoria de pertinença, així 
com un complement d’una quantia igual al 80 per 100 de 
les retribucions complementàries de caràcter general de 
l’esmentada categoria, i, a més, s’han de percebre la tota-
litat de les retribucions personals per pensions de mutila-
ció i recompenses.

2. Qualsevol variació d’aquestes retribucions assig-
nades al personal en actiu origina en les corresponents al 
personal en situació de segona activitat de la mateixa 
antiguitat i categoria les variacions pertinents perquè en 
tot moment representin les quanties assenyalades a 
l’apartat anterior.

Article 10. Retribucions amb destinació.

1. El personal en situació de segona activitat que ocupi 
destinació ha de percebre la totalitat de les retribucions 
generals que corresponguin al personal de la seva catego-
ria en actiu, les de caràcter personal que tingui reconegu-
des o perfeccioni i, a més, les específiques inherents al lloc 
de treball que exerceixi i, si és procedent, el complement 
de productivitat. Si les retribucions totals són inferiors a les 
que percebien en la situació d’actiu en el moment de pro-
duir-se el pas a la situació de segona activitat pel desenvo-
lupament de llocs ocupats en virtut de concurs s’ha de per-
cebre, a més, un complement personal i transitori en la 
quantia suficient que permeti assolir aquelles.

2. Les retribucions que s’estableixen en aquest arti-
cle també s’han de percebre en els supòsits excepcionals 
a què fa referència l’apartat 3 de l’article 2 d’aquesta Llei, 
a raó d’una trentena part de les retribucions mensuals per 
dia de servei prestat.

Article 11. Peculiaritats retributives. 

1. El personal que passi a la situació de segona acti-
vitat per raó d’edat sense haver completat el mínim d’anys 
de servei, que estableix la legislació vigent sobre classes 
passives de l’Estat per causar dret a la pensió ordinària de 
jubilació, només ha de percebre en aquesta situació la 
quantitat que correspongui de les seves retribucions bàsi-
ques, en funció del temps efectiu de serveis prestats, 
segons s’estableix per reglament.

2. Quan, una vegada superat el temps mínim de ser-
veis assenyalats anteriorment, no s’hagin completat vint 
anys de servei efectiu, en complir l’edat de passar a aque-
lla situació s’han de percebre en la seva totalitat les retri-
bucions bàsiques. A les retribucions complementàries 
que corresponguin a aquesta situació se’ls ha d’aplicar 
una reducció en funció del temps que resti per complir els 
vint anys de serveis efectius, d’acord amb l’Escala que 
s’estableixi per reglament.

Article 12. Triennis i drets passius.

El temps transcorregut en la situació de segona activi-
tat és computable als efectes de perfeccionament de tri-
ennis i de drets passius.

Article 13. Règim disciplinari i d’incompatibilitat.

1. Els funcionaris del cos nacional de policia, en situa-
ció de segona activitat ocupant destinació, estan subjectes 
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al mateix règim disciplinari i d’incompatibilitat que els funci-
onaris en servei actiu, i a aquests efectes s’han d’incloure els 
supòsits que preveu l’apartat 3 de l’article 2 d’aquesta Llei.

2. Els funcionaris del cos nacional de policia en situa-
ció de segona activitat sense ocupar destinació estan sot-
mesos al règim general disciplinari de la funció pública.

L’exercici d’activitats connexes amb les competències 
que atribueix al cos nacional de policia l’article 12 de la 
Llei orgànica 2/1986 queda sotmès a l’autorització prèvia 
del director general de la policia, durant un termini de dos 
anys, a comptar del moment de passar a la situació de 
segona activitat sense destinació.

Disposició addicional primera. Promoció interna.

Als efectes exclusivament de promoció interna al cos 
nacional de policia, la superació dels cursos de formació i 
especialització corresponents impartits en els centres 
docents policials permet accedir a l’escala o categoria 
immediatament superior a la de pertinença, sense perju-
dici que els interessats hagin de reunir, a més, els altres 
requisits que es determinin per reglament.

A aquests efectes, el règim de formació en el cos naci-
onal de policia es configura com un procés unitari i pro-
gressiu, integrat en el sistema educatiu, servit en la seva 
part fonamental per l’estructura docent de la Direcció 
General de la Policia, amb la col·laboració d’altres institu-
cions, i que parteix en el seu inici amb l’assignació de la 
titulació equivalent a la de tècnic del sistema educatiu als 
funcionaris de l’escala bàsica que s’incorporin al cos.

Disposició addicional segona. Classificació.

L’escala executiva del cos nacional de policia s’entén 
classificada, a efectes economicoadministratius, en el 
grup A dels establerts a l’article 25 de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, 
sense que això pugui suposar un increment de la despesa 
pública, ni una modificació del còmput anual de les retri-
bucions totals dels integrants d’aquella.

Els triennis que s’hagin perfet a l’escala executiva, 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’han 
de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual per-
tanyia el funcionari, d’entre els que preveu l’article 25 de 
la Llei 30/1984.

Disposició addicional tercera. Crèdits pressupostaris.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’habilitar els crèdits 
necessaris per al compliment del que disposa aquesta Llei.

Disposició transitòria primera. Efectes econòmics.

1. Els funcionaris del cos nacional de policia que abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei hagin passat a la situació 
de segona activitat no estan subjectes a l’obligació de dispo-
nibilitat que preveu l’article 2.3 i continuen amb el règim 
retributiu que els era aplicable fins a la seva jubilació.

2. El règim retributiu que preveu la Llei per a la situ-
ació de segona activitat és aplicable als funcionaris del 
cos nacional de policia que passin a aquesta situació des-
prés de l’entrada en vigor de la Llei.

Disposició transitòria segona. Reingrés al servei actiu.

Si en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, per apli-
cació del que disposen la Llei orgànica 2/1986, de 13 de 
març, de forces i cossos de seguretat, o la Llei 37/1988, de 
28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
1989, estan en situació de segona activitat funcionaris que 
tenen una edat inferior a la que preveu a aquest efecte 
aquesta Llei, els funcionaris afectats poden sol·licitar tornar 
al servei actiu, en el termini d’un mes a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta norma, i ocupar les places vacants exis-

tents de la seva escala o categoria, i han de romandre en 
situació de servei actiu de forma continuada per un període 
mínim de dos anys. No poden reingressar al servei actiu 
els funcionaris que, en el moment de formular la sol·licitud, 
no puguin complir, abans d’assolir l’edat de passar a la 
situació de segona activitat que preveu l’article 4.1 d’aquesta 
Llei, el període mínim de permanència fixat.

L’opció de reingrés que preveu el paràgraf anterior, 
només la poden exercir els funcionaris que estiguin en 
situació de segona activitat per compliment d’edat en vir-
tut del que disposa el Reial decret 230/1982, d’1 de febrer, 
que crea la situació de segona activitat, i la disposició 
addicional vintena de la Llei 37/1988.

Disposició transitòria tercera. Pas a la segona activitat.

Els funcionaris del cos nacional de policia que a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei estiguin en situació de servei actiu i 
hagin complert els anys d’edat que fixen el Reial decret 
230/1982 i la disposició addicional vintena de la Llei 37/1988, 
per passar a la segona activitat, poden sol·licitar passar a 
aquesta situació en el termini d’un mes des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, i percebre fins a la data de la jubilació 
les retribucions establertes a la disposició transitòria primera 
d’aquesta Llei per als funcionaris que estiguin en la situació 
de segona activitat a l’entrada en vigor d’aquesta norma.

Disposició transitòria quarta. Destinacions.

Els funcionaris del cos nacional de policia en situació 
de segona activitat que, a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, estiguin ocupant una destinació, d’acord amb el que 
preveu l’article 7 del Reial decret 230/1982, hi han de con-
tinuar fins a la finalització del termini concedit en el nome-
nament, si abans no s’ha produït el seu cessament, en 
virtut de la normativa vigent.

Disposició transitòria cinquena. Règim transitori.

Fins que no es portin a efecte les previsions reglamen-
tàries que conté aquesta Llei, els aspectes d’aquesta Llei 
susceptibles de la regulació esmentada es regeixen provi-
sionalment, en tot el que no s’oposi al que disposa 
aquesta, pel règim vigent actualment.

Disposició derogatòria única. Disposicions que es dero-
guen.

1. Queden derogades les disposicions següents:
Disposició transitòria primera, apartat 8, i disposició 

transitòria quarta, apartat 1, de la Llei orgànica 2/1986, de 
13 de març, de forces i cossos de seguretat.

Disposició addicional vintena i disposició transitòria 
quarta, totes dues de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a 1989.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposici-
ons del mateix rang o inferior que s’oposin al que esta-
bleix aquesta Llei.

Disposició final única. Habilitació reglamentària.

S’autoritza el Govern per dictar les disposicions que 
exigeixi el desplegament d’aquesta Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 29 de setembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


