
TEMA 2: EL CAPÍTOL VI DEL TÍTOL III DEL TREBEP. DRETS I DEURES DELS 

EMPLEATS PÚBLICS I CODI DE CONDUCTA 

 
ARTICLES TREBEP 

CAPÍTULO I 

Derechos de los empleados públicos 

Artículo 14. Derechos individuales. 

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en 
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de 

acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. 

c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos 

y transparentes de evaluación. 

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 

e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus 
servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. 

f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que 

se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus 
funciones o cargos públicos. 

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y 
capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. 

h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, 
especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. 

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u 

orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 

j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al 

uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los 
términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales. 

k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 

l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. 

n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. 

o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de 
aplicación. 



p) A la libre asociación profesional. 

q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente. 

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma 

colectiva: 

a) A la libertad sindical. 

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de 

trabajo. 

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de 

la comunidad. 

d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación 

aplicable en cada caso. 

e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto. 

CAPÍTULO VI 

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta 

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. 

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y 
velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del 

ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, 

integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio 
público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción 

del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que 
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y 

de conducta regulados en los artículos siguientes. 

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del 

régimen disciplinario de los empleados públicos. 

Artículo 53. Principios éticos. 

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el 

ordenamiento jurídico. 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se 

fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés 

común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, 
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la 
que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los 

ciudadanos. 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de 

nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, 
opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 



5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de 

toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses 

con su puesto público. 

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, 

obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda 
suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 

injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 

consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin 

justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares 
de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo 

de los intereses de terceros. 

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su 
caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público 
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras 

que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida 
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón 

de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de 
terceros, o en perjuicio del interés público. 

Artículo 54. Principios de conducta. 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 

empleados públicos. 

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de 
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 

inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a 
conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos 
en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su 

conservación. 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más 
allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código 

Penal. 

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y 

entrega a sus posteriores responsables. 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 



10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las 

propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad 

en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia 
adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos 

o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea 

oficial en el territorio. 

CONTINGUT EXPLICAT:  
 

EN MATÈRIA DE DRETS:  
 

Drets individuals. Segons l’article 14 del TREBEP, els empleats públics tenen els següents 
drets de caràcter individual en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació de 

servei:   

  
a. A la inamobilitat en la condició de funcionari de carrera.   

b. A l’exercici efectiu de les funcions o tasques pròpies de la seva condició professional i 
d’acord amb la progressió assolida en la seva carrera professional.   

c. A la progressió en la carrera professional i promoció interna.   

d. A percebre les retribucions i indemnitzacions per raó del servei.   
e. A participar en la consecució dels objectius atribuïts a la unitat on presti els seus serveis 

i ser informat pels seus superiors de les tasques a desenvolupar.   
f. A la defensa jurídica i protecció de l’Administració pública en els procediments que se 

segueixin davant de qualsevol òrgan jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim 
de les seves funcions o càrrec públic.   

g. A la formació contínua i a l’actualització permanent dels seus coneixements i capacitats 

professionals, preferentment en horari laboral.   
h. El respecte a la seva intimitat, orientació sexual, pròpia imatge i dignitat en el treball, 

especialment enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe, moral i laboral.  
i. A la no discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o 

orientació sexual, religió, etc.   

j. A l’adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral.   

k. A la llibertat d’expressió dins dels límits de l’ordenament jurídic.   
l. A rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.   

m. A les vacances, descansos, permisos i llicències.   

n. A la jubilació, segons els termes i condicions establertes a les normes aplicables.   
o. A les prestacions de la Seguretat Social corresponents al règim que els sigui aplicable.   

p. A la lliure associació professional.   
q. Als drets reconeguts per l’ordenament jurídic.   

  
Drets individuals exercits de forma col·lectiva. L’article 15 del TREBEP recull amb el 

caràcter de normativa bàsica, una sèrie de drets individuals d’exercici col·lectiu que són:   

  
a. Dret a la llibertat sindical.   

b. Dret a la negociació col3lectiva i participació en la determinació de les condicions de 
treball.   

c. A l’exercici de vaga, amb la garantia de manteniment dels serveis essencials de la 

comunitat.   
d. Al plantejament de conflictes col·lectius de treball, d’acord amb la legislació aplicable en 

cada cas.   
e. Al de reunió, en els termes que estableix el propi TREBEP.   

  
Dret a la carrera professional i a la promoció interna.   

La carrera professional és el conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i d’expectatives de progrés 

professional, conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i es poden distingir la promoció 



professional, que fa referència al grau personal i a les garanties inherents a la seva adquisició, i 

a la promoció interna, que suposa l’accés de cossos i escales inferiors a cossos i escales 

immediatament superiors, sempre i quan es compleixin els requisits d’aquest cos superior.   
  

Drets retributius.   
Les retribucions dels funcionaris es divideixen entre bàsiques i complementaris. Són retribucions 

bàsiques: el sou, els triennis i les pagues extraordinàries; mentre que les 

retribucions complementàries són: el complement de destí, el complement específic i el 
complement de productivitat.   

  
Dret a la participació col·lectiva, representació i participació institucional  

Com a característiques d’aquest dret, cal dir que per participació o negociació col·lectiva s’entén 
el dret a negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’administració. 

Per representació, la facultat d’escollir els representants i constituir òrgans unitaris, que 

actuaran com a interlocutors entre els empleats públics i l’Administració; i per participació 
institucional el dret a participar, a través de les organitzacions sindicals, en els òrgans de 

control i seguiment de les entitats o organismes que legalment es determinin.   
  

Dret de reunió  

Estan legitimats per a convocar reunió, a més a més de les organitzacions sindicals, els delegats 
de personal, les juntes de personal, els comitès d’empresa i els empleats públics amb un 

número superior al 40% del col·lectiu convocat.   
Les reunions s’autoritzaran fora de l’horari de treball, a no ser que s’acordi el contrari, i no 

perjudicarà la prestació del servei.   
  

Dret a la jornada de treball, permisos i vacances  

Les administracions públiques establiran la jornada general i especial de treball, que pot ser a 
temps complert o temps parcial. Actualment, la regulació de la jornada general complerta és de 

37 hores i mitja setmanals.   
  

Les vacances que els funcionaris tenen dret a gaudir són de 22 dies hàbils o la part proporcional 

si el temps de prestació del servei és inferior.   
  

Permisos i llicències  
Les administracions públiques determinaran els supòsits de concessió de permisos als 

funcionaris públics i els seus requisits, efectes i duració. Com a permisos més habituals i que 

estan regulats en la normativa trobem:   
  

 Permís per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar dins del primer grau 
d’afinitat o consanguinitat, distingint-se si cal o no desplaçament.   

 Permís per trasllat de domicili sense o amb canvi de residència.   
 Permís per fer exàmens oficials.   

 Permís per a atendre deures inexcusables de caràcter públic o personal.   

 Permís per raó de matrimoni d’un familiar fins la segon grau de d’afinitat o 
consanguinitat.   

 Permís per matrimoni o per inici de convivència.   
 Permís de maternitat i paternitat.   

 Permís per adopció, naixement o acolliment.   

 Permís per lactància.   
 Permís per atendre fills prematurs.   

 Permís per a atendre fills discapacitats.   
 Permís prenatal.   

 Permisos per situacions de violència de gènere.   
 Permisos de flexibilitat horària recuperable.   

 Llicència per fer estudis, sobre matèries directament relacionades amb el lloc de 

treball.   
 Llicència per assumptes propis, sense cap retribució i de forma subordinada a les 

necessitats del servei.   



 Llicència per malaltia, si impedeix el normal desenvolupament de les funcions del lloc 

de treball.   

 Llicència per exercir funcions sindicals o de representació de personal.   
 Excedències voluntàries per tenir cura d’un fill/a o familiar, per manteniment de la 

convivència i per violència de gènere  
 Reduccions de jornada  

   

EN MATÈRIA DE DEURES 
  

No es pot parlar dels deures dels empleats públics sense, alhora, fer referència al Codi de 
Conducta que regula el TREBEP. El Codi de Conducta suposa una unificació del catàleg de 

deures i obligacions exigibles a tots els empleats públics, amb independència del seu règim 
jurídic (funcionari o laboral). Els principis i deures dels empleats públics establerts en aquesta 

norma són els que es prendran com a base a l’hora d’interpretar i aplicar el règim disciplinari.   

  
El Codi de Conducta recollit al TREBEP (articles 52 a 54) s’inicia amb una obligació genèrica per 

a tots els empleats públics, que es formula en termes de deures:  
  

 Desenvolupar amb diligència les tasques que tenen assignades i vetllar pels interessos 

generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l’ordenament 
jurídic.   

  
 Actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neturalitat, etc, principis que, 

en realitat, són valors que es troben vinculats als valors democràtics recollits a la CE, com 
la integritat, responsabilitat, etc.; i d’altres tenen un caire purament instrumental, per 

afavorir el compliment dels fins propis de l’Administració com a institució, com 

l’objectivitat, neutralitat, etc.   
  

Principis ètics. Tenen la naturalesa de principis axiològics (estan vinculats amb la teoria dels 
valors, és a dir, ens assenyalen què és bo i què és dolent) i són un patró de referència per a 

l’acció pública de tots els empleats públics. Són els que s’assenyalen a continuació:  

1. Respecte a la Constitució i a l’ordenament jurídic. Els empleats de l’administració han 
de respectar la CE, l’Estatut i els principis i normes que regeixen l’ordenament jurídic. S’ha 

de complir i donar compliment a la Llei.   
2. Objectivitat i imparcialitat en l’exercici de funcions. Comporta el deure de neutralitat i 

d’independència política, de forma que l’actuació dels funcionaris s’ha 

d’adreçar asatisfer l’interès generals.   
3. Lleialtat i bona fe amb l’Administració. La relació amb l’Administració s’ha de regir per la 

lleialtat i s’ha de col·laborar de forma positiva amb companys, comandaments i els 
ciutadans que ho requereixin.   

4. Respecte als drets fonamentals i llibertats públiques. Comporta la prohibició genèria de 
no discriminació recollida a l’art. 14, i l’adequació de l’actuació a complir amb tots els drets 

fonamentals i llibertats recollits al títol I de la CE.  

5. Deure d’abstenció dels assumptes que plantegin conflictes d’interessos. Els empleats 
públics no poden intervenir en assumptes en què tinguin interessos personals i suposin cap 

risc de conflicte d’interessos amb el lloc de treball públic.   
6. Prohibició d’intervenir en activitats econòmiques que suposin conflicte d’interessos. No 

es poden contraure obligacions econòmiques ni intervenir en operacions financeres, 

patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats que també puguin suposar conflicte 
d’interessos amb el lloc de treball públic.   

7. Prohibició d’acceptar tracte de favor o situacions d’avantatge injustificat. Aquest principi 
pretén evitar actuacions vinculades a la corrupció.   

8. Consecució de l’interès general i els objectius de l’organització. Els valors de dedicació i 
d’orientació a l’acompliment dels objectius i resultats fixats per l’organització regeixen en tot 

moment l’activitat dels empleats públics.   

9. Prohibició d’influir en els procediments. S’imposa als empleats públics el deure d’evitar 
cap comportament o activitat que pugui vulnerar el procediment administratiu establert en 

cada cas o que pugui suposar un avantatge no justificat ni objectiu cap a un tercer.   



10. Compliment de les tasques amb diligència i dins del termini establert. Significa 

materialitzat els objectius marcats dins del termini fixat, d’acord amb un principi general 

d’eficàcia, la qual cosa revertirà en una millor imatge de l’Administració com a precursora 
de l’interès general.   

11. Dedicació al servei públic. Implica l’abstenció de conductes que puguin ser contràries a 
les necessitats del servei.   

12. Secret i discreció professional.   

 
Principis de conducta. Representen els deures bàsics dels empleats públics, són els 

següents:   
  

1. Atenció i respecte al ciutadà i al conjunt d’empleats públics. Tractar amb atenció, 
consideració i respecte a la ciutadania, als superiors jeràrquics i a qualsevol altre company 

o empleat públic.   

2. Desenvolupament amb diligència i compliment de la jornada i horari. És un corol·lari del 
principi ètic de dedicació al servei públic, que es concreta amb el deure de complir amb la 

jornada i horaris establerts per l’administració.   
3. Obediència als superiors excepte infracció manifesta de l’ordenament jurídic. El deure 

dels empleats públics d’obeir les instruccions i ordres professionals dels superiors té la seva 

limitació en el punt relatiu que, aquestes ordres constitueixin una infracció manifesta de 
l’ordenament jurídic. L’empleat públic té l’obligació de posar-les immediatament en 

coneixement dels òrgans d’inspecció corresponents.   
4. Compliment dels drets i obligacions dels ciutadans. Deure genèric de facilitar a la 

ciutadania el compliments dels seus deures i l’exercici dels seus drets, així com informar de 
les matèries i assumptes que tinguin dret a conèixer.   

5. Austeritat i conservació dels recursos públics. Vetllar pel bon estat dels béns i recursos 

públics, no malgastar-los i utilitzar-los amb seny.   
6. Rebuig de qualsevol regla, favor o servei. Per tal de garantir l’objectivitat i imparcialitat 

en l’actuació dels funcionaris públics, molt relacionat amb la prohibició de rebre cap tracte 
de favor o situació que impliqui un avantatge injustificat.   

7. Garantir la constància i la permanència dels documents. Comporta l’obligació de 

conservar, correctament arxivats i de forma íntegra, tots els documents que integren un 
expedient administratiu, facilitar-ne la seva transmissió i lliurament a l’arxiu en perfectes 

condicions.   
8. Actualització de la formació i qualificació. Suposa el dret i el deure permanent de 

reciclatge professional per seguir exercint les funcions encomanades amb rigor i exigència.   

9. Observança de les normes de seguretat i salut laborals. Vetllar per la seguretat i 
higiene en el lloc d treball, com un dels principis rectors de la política social i econòmica.   

10. Participació en la millora i eficàcia del servei. Posar en coneixement dels superiors o 
dels òrgans corresponents propostes que considerem adequades per a millorar el 

desenvolupament de les funcions de la unitat a la què el funcionari estigui designat.   
11. Dret del ciutadà a ser atès en la llengua oficial del territori. Obligació d’atendre als 

ciutadans en la llengua oficial que sol·licitin, sempre que sigui oficial en el país (català i 

castellà).  
  

Per acabar, cal dir que l’aplicació d’aquest Codi de Conducta requereix que, en cada actuació 
professional que portem a terme, reflexionem sobre si estem complint amb allò que aquest ens 

marca i, en el cas que ens trobem en un conflicte entre valors a l’hora de prendre una decisió, 

cal saber prioritzar correctament en cada cas, quin és el valor prioritari o determinant, sense 
que això suposi haver de desconèixer totalment la resta de valors en joc.  

Incorporar l’ètica a la nostra actuació professional ens exigeix, com a empleats públics, 
qüestionar-nos, en cada moment, la moralitat de la finalitat que persegueix tota ordre o tasca 

que se’ns ha encomanat, doncs la legalitat, l’eficiència i l’eficàcia no són per si soles valors 
suficients que facin que haguem de desconèixer la igualtat, la justícia o l’equitat.   

En aquest sentit, no podem desconèixer l’impacte final d’una actuació pública pel fet de ser una 

ordre donada per un superior jeràrquic, doncs la nostra actuació professional no es pot limitar a 
complir la instrucció de manera automàtica, sense fer cap valoració sobre la seva validesa, 

legitimitat i intenció, adreçada a donar compliment a l’interès general i no al particular o d’un 



grup o interès determinat. Si no fem aquesta valoració prèvia, la nostra decisió no estaria 

essent moralment correcta i, tal i com vèiem a l’inici d’aquest mòdul, un Codi de conducta és un 

element que té una clara vinculació amb l’ètica profesional i, en darrer terme, amb l’ètica 
pública.  

 


