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El COCARMI aplaudeix l'ajuntament de 
Palafrugell per ser pioner en regular la segona 

activitat d'acord amb la Convenció sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat 

 

Alhora, insta als ajuntaments catalans a seguir el seu exemple 

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016.- El Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de la 
discapacitat a Catalunya, celebra l'aprovació, a Palafrugell, del primer 

reglament de segona activitat d'un cos policial totalment adaptat a la 

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 
Amb motiu de la seva presentació, que va tenir lloc ahir a la tarda en 

aquesta localitat, es va posar de relleu la necessitat que la resta de 

municipis catalans també aprovin els seus respectius reglaments, tal com 
preveu la Llei de Policia Local de Catalunya. 

Els reglaments de segona activitat regulen el pas a altres tasques per raons 

d'edat o de discapacitat en els casos en què l'agent ja no pot desenvolupar 
les tasques habituals del cos. Però tot i que aquest pas està legalment 

reconegut, són habituals les situacions en què policies locals (i també 

mossos d'esquadra i bombers), són apartats del cos o bé sotmesos a 
situacions de desigualtat respecte la resta de companys. Aquesta 

discriminació va ser denunciada l'any passat davant l'ONU pel Comitè 

Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI). 

El reglament aprovat a Palafrugell ha pres com a model una proposta de les 

associacions per la integració laboral de mossos d'esquadra, bombers de la 

Generalitat i policies locals amb discapacitat.  

El text és un pas endavant en l'efectiu reconeixement dels drets laborals 

dels policies locals amb discapacitat, així com una eina útil a l'hora de posar 
en pràctica les mesures que facilitin aquesta transició a una altra tasca. I 

serà, sens dubte, un document que pot servir de guia i exemple a altres 

municipis catalans que encara no hagin desenvolupat la Llei de Policia Local. 
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A la seva presentació ahir, a Palafrugell, van assistir l'alcalde de la localitat, 

Juli Fernández, el president del CERMI, Luis Cayo Pérez, el secretari general 
del COCARMI, Enric Botí, i el president de l'Associació per la Integració 

Laboral de Policies Locals amb Discapacitats, Vicenç Flores, a més de 

representants de l'Associació per la Integració-Mossos d'Esquadra amb 

Discapacitats i de l'Associació per la Integració Laboral-Bombers de la 
Generalitat amb discapacitats. 

 

 

 

Sobre el COCARMI. El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions 

que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, 

intel·lectual, sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2015 del 

departament de Treball, Benestar Social i Famílies, hi ha a Catalunya 514.886 persones amb 

alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2005, el nombre de 

persones amb discapacitat era de 356.530. Així, en deu anys  el col·lectiu ha crescut més 

d'un 44 per cent. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena 

Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, 

FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de 

persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. 


