INFORME TÈCNIC PROPOSTA PER A L’ACTUALITZACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE
PROVES SELECTIVES DE PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL, EN
ORDRE A ELIMINAR CERTES CAUSES MÈDIQUES D’EXCLUSSIÓ EN L’ACCÈS A
L’OCUPACIÓ PÚBLICA.
Per encàrrec del Departament de Polítiques Digitals i Administració Publica, s’ha constituït un
grup de treball multi disciplinar per tal d’abordar la possibilitat d’eliminar determinades causes
mèdiques d’exclusió en l’accés a l’ocupació pública, garantint el principi d’igualtat establert a
la Constitució, eliminant tot tipus de discriminació que pugui produir-se per raó del naixement,
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal i social.
El mandat que tenim és el de limitar al màxim les causes mèdiques d’exclusió per a l’accés a
la funció pública, evitant exclusions genèriques tant com sigui possible, evitant la discriminació
per motius de salut i garantint el dret al treball.
També queda assenyalat pel tribunal constitucional que la malaltia pot, en determinades
circumstàncies, constituir un factor de discriminació anàleg que s’emmarca com a condició
personal o social. També queda reconegut l’accés als ciutadans i ciutadanes a l’ocupació
publica en igualtat de condicions a les funcions i/o càrrecs públics i que dit accés es produeixi
d’acord amb les condicions de mèrit i capacitat, així com promoure per part dels poders públics
vetllar per limitar o millorar la participació de tots els ciutadans/anes en la vida política,
econòmica, social i cultural.
En aquest sentit, s’han treballat els motius d’exclusió de determinades malalties com son la
diabetis mellitus, el VIH, la celiaquia i la psoriasis, tenint en compte la situació actual, la
normativa actual i les idiosincràsies que emmarquen a cadascun dels col·lectius concrets. El
grup de treball ha estat assessorat per especialistes en la matèria que han aportat el
coneixement de l’evidència científica en el moment actual, sens perjudici de la superació de
les proves selectives en cada cas.
La diversitat de les patologies tractades per aquest grup de treball i atès els diferents
col·lectius que integren la funció pública, no ens permet arribar a una conclusió unànime, més
tenint en compte que les implicacions de cadascuna d’aquestes patologies i el seu impacte a
l’hora de desenvolupar un servei públic en els cossos i forces de seguretat, o llocs relacionats,
son de molt diversa índole organitzacional i logística.
S’han de tenir en compte les exigències que poden tenir afegits alguns col·lectius, com poden
ser els requisits establerts en el Reglament general de conductors per la obtenció i renovació
del permís de conduir i i la normativa d’armes vigent actualment.
L’existència de causes d’exclusió mèdica en les convocatòries d’accés a aquests cossos és
un exercici de responsabilitat envers a la ciutadania per garantir les millors condicions en la
seva atenció, i es pretén minimitzar el risc per la salut del personal públic i per a terceres
persones. Per tant, únicament s’ha de limitar l’accés a l’ocupació pública en aquelles
situacions en les que no és possible assolir o garantir el control de la malaltia per al propi
interessat i que pugui afectar a la ciutadania.
El grup de treball ha valorat com a fet important per tal de millorar en l’accés, que aquesta
exclusió no fos d’origen com a criteri general, sinó després de la corresponent valoració
mèdica individualitzada. És a dir, una persona aspirant pot quedar exclosa d’un procés selectiu

després d’una valoració sobre el seu estat de salut juntament amb una previsió raonable de
l’evolució de la seva malaltia en funció del coneixement científic actual. Es tractaria doncs de
valorar amb criteris mèdics, quines persones poden ser excloses de continuar en un procés
de selecció, atenent que no assoleixen o es valora de manera raonable que no assoliran les
capacitats necessàries per les tasques pròpies del cos, però un cop s’ha permès la seva
inscripció i participació.
Aquestes polítiques son obertes en entorns de països com poden ser Estats Units o Canadà,
mentre que altres de propers continuen mantenint polítiques molt restrictives, com és el cas
de França i Itàlia.
El grup de treball considera que hauria d’evitar-se de forma genèrica qualsevol criteri
d’exclusió prèvia en aquestes patologies, i que sigui una valoració individual, realitzada en el
marc del procés selectiu, la que determini quines persones afectes amb aquestes patologies
poden continuar el procés i quines haurien de ser excloses.
CONCLUSIONS
L’encàrrec del grup de treball és el de limitar al màxim les causes mèdiques d’exclusió per a
l’accés a la funció pública, evitant exclusions genèriques tant com sigui possible, evitant la
discriminació per motius de salut i garantint el dret al treball.
La diversitat de les patologies aquí revisades no permet derivar en una conclusió unànime,
donat que les implicacions de cadascuna d’elles i el seu impacte a l’hora d’exercir el servei
públic en els cossos i forces de seguretat, o llocs relacionats, són de molt diversa índole
organitzacional o logística. Per aquest motiu incloem en el redactat una diversitat que doni
cabuda als diferents col·lectius implicats, per tal d’adoptar polítiques que, malgrat continuar
éssent restrictives en alguns cossos, estiguin adaptades al coneixement i evidència científica
actual i millorin substancialment els criteris actuals.

Infecció per VIH:
Eliminar el VIH de les causes d’exclusió mèdica per a l’accés a l’ocupació publica, de manera
que es pugui aplicar aquesta mesura a totes les convocatòries de proves selectives de
personal funcionari, estatutari i laboral, que es convoquin amb posterioritat a l’Acord de
Govern, adaptant-les a l’evidencia científica en el moment de la convocatòria, subjectes al
dictamen de l’òrgan facultatiu corresponent i sens perjudici de la superació de les proves
selectives en cada cas.
Limitar les causes d’exclusió medica exigibles en totes les convocatòries de proves selectives
de cossos i forces de seguretat de la comunitat, adaptant-les a l’evidència científica en el
moment de la convocatòria, amb el redactat següent:
Queden exclosos els malalts amb càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació
immunitària comporti un risc d’infecció oportunista, establert per tenir una xifra de limfòcits
CD4 inferior a 350 cèls/µl.

(Aquest redactat és aplicable a tots els cossos de mossos d’esquadra, bombers, agents
rurals i cossos penitenciaris)

Diabetis Mel·litus:
Eliminar la diabetis de les causes d’exclusió mèdica per a l’accés a l’ocupació publica, de
manera que es pugui aplicar aquesta mesura a totes les convocatòries de proves selectives
de personal funcionari, estatutari i laboral, que es convoquin amb posterioritat a l’adopció de
l’Acord de Govern, adaptant-les a l’evidencia científica en el moment de la convocatòria,
subjectes al dictamen de l’òrgan facultatiu corresponent i sens perjudici de la superació de les
proves selectives en cada cas.
Limitar de les causes d’exclusió medica exigibles en totes les convocatòries de proves
selectives de cossos i forces de seguretat de la comunitat, adaptant-les a l’evidencia científica
en el moment de la convocatòria amb el redactat següent:
Queden exclosos els pacients amb diabetis mel·litus tipus 1 i els pacients amb diabetis
mel·litus tipus 2 en tractament amb insulines, aquells que tinguin complicacions micro i/o
macro angiopàtiques avançades, que dificultin l’adequat compliment de les tasques, o un
control insuficient (hemoglobines glucosilades en el darrer any per sobre de 8 %).
(Aquesta exclusió inclou a cossos de mossos d’esquadra, bombers i agents rurals. Els
cossos penitenciaris si s’accepten tots els tipus de diabetis)
Celiaquia:
Eliminar la Celiaquia de les causes d’exclusió mèdica per a l’accés a l’ocupació publica, de
manera que es pugui aplicar aquesta mesura a totes les convocatòries de proves selectives
de personal funcionari, estatutari , laboral i de cossos i forces de seguretat que es convoquin
amb posterioritat, adaptant-les a l’evidencia científica en el moment de la convocatòria,
subjectes al dictamen de l’òrgan facultatiu corresponent i sens perjudici de la superació de les
proves selectives en cada cas.
(Aquest redactat és aplicable a tots els cossos de mossos d’esquadra, bombers,
agents rurals i cossos penitenciaris)
Psoriasi:
Eliminar la psoriasis de les causes d’exclusió mèdica per a l’accés a l’ocupació publica, de
manera que es pugui aplicar aquesta mesura a totes les convocatòries de proves selectives
de personal funcionari, estatutari i laboral, adaptant-les a l’evidencia científica en el moment
de la convocatòria, subjectes al dictamen de l’òrgan facultatiu corresponent i sens perjudici de
la superació de les proves selectives en cada cas.
Limitar de les causes d’exclusió medica exigibles en totes les convocatòries de proves
selectives de cossos i forces de seguretat de la comunitat, adaptant-les a l’evidencia científica
en el moment de la convocatòria, amb el redactat següent:

Exclusió únicament quan la psoriasis, per la seva extensió i/o localització o per la seva
afectació sistèmica, pugi comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies
del cos específic.
(Aquest redactat és aplicable a tots els cossos de mossos d’esquadra, bombers i agents
rurals. No ho és al personal de cossos penitenciaris).
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