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pot donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest 
permís.

En cas que els dos progenitors treballin, el permís 
s’ha de distribuir a opció dels interessats, que en poden 
gaudir de forma simultània o successiva, sempre en perí-
odes ininterromputs.

En els casos de gaudi simultani de períodes de des-
cans, la seva suma no pot passar de les setze setmanes o 
de les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment 
múltiple i de discapacitat del menor adoptat o acollit.

Es pot gaudir d’aquest permís a jornada completa o a 
temps parcial, quan les necessitats del servei ho perme-
tin, i en els termes que es determini per reglament.

Si és necessari el desplaçament previ dels progeni-
tors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció 
o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís 
de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest 
període exclusivament les retribucions bàsiques.

Amb independència del permís de fins a dos mesos 
previst en el paràgraf anterior i per al supòsit que s’hi 
estableix, el permís per adopció o acolliment, tant prea-
doptiu com permanent o simple, es pot iniciar fins a qua-
tre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es 
constitueixi l’adopció o la decisió administrativa o judi-
cial d’acolliment.

Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en 
els cursos de formació que convoqui l’Administració.

Els supòsits d’adopció o acolliment, tant preadoptiu 
com permanent o simple, previstos en aquest article són 
els que estableixin el Codi civil o les lleis civils de les 
comunitats autònomes que els regulin, i l’acolliment sim-
ple ha de tenir una durada no inferior a un any.

c) Permís de paternitat pel naixement, acolliment o 
adopció d’un fill: té una durada de quinze dies i en pot 
gaudir el pare o l’altre progenitor a partir de la data del 
naixement, de la decisió administrativa o judicial d’acolli-
ment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi 
l’adopció.

Aquest permís és independent del gaudi compartit 
dels permisos que preveuen els apartats a) i b).

En els casos que preveuen els apartats a), b) i c) el 
temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos 
es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es 
garanteix la plenitud de drets econòmics de la funcionà-
ria i, si s’escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot 
el període de durada del permís, i, si s’escau, durant els 
períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la 
normativa aplicable el dret a percebre algun concepte 
retributiu es determina en funció del període de gaudi del 
permís.

Els funcionaris que hagin fet ús del permís per part o 
maternitat, paternitat i adopció o acolliment tenen dret, 
una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se 
al seu lloc de treball en termes i condicions que no els 
resultin menys favorables al gaudi del permís, així com a 
beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de 
treball a les que haurien pogut tenir dret durant la seva 
absència.

d) Permís per raó de violència de gènere sobre la 
dona funcionària: les faltes d’assistència de les funcionà-
ries víctimes de violència de gènere, totals o parcials, 
tenen la consideració de justificades pel temps i en les 
condicions en què ho determinin així els serveis socials 
d’atenció o de salut segons que correspongui.

Així mateix, les funcionàries víctimes de violència 
sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu 
dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció 
de la jornada amb disminució proporcional de la retribu-
ció, o la reordenació del temps de treball, a través de 
l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o 
d’altres formes d’ordenació del temps de treball que 
siguin aplicables, en els termes que per a aquests 

su pòsits estableixi l’Administració pública competent en 
cada cas.

Article 50. Vacances dels funcionaris públics.

Els funcionaris públics tenen dret a gaudir com a 
mínim, durant cada any natural, d’unes vacances retri-
buïdes de vint-i-dos dies hàbils, o dels dies que corres-
ponguin proporcionalment si el temps de servei durant 
l’any va ser inferior.

Als efectes del que preveu el present article, no es 
consideren dies hàbils els dissabtes, sense perjudici de 
les adaptacions que s’estableixin per als horaris espe-
cials.

Article 51. Jornada de treball, permisos i vacances del 
personal laboral.

Per al règim de jornada de treball, permisos i vacan-
ces del personal laboral cal atenir-se al que estableixen 
aquest capítol i la legislació laboral corresponent.

CAPÍTOL VI

Deures dels empleats públics. Codi de conducta

Article 52. Deures dels empleats públics. Codi de con-
ducta.

Els empleats públics han de desenvolupar amb dili-
gència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels 
interessos generals amb subjecció i observança de la 
Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i han 
d’actuar d’acord amb els principis següents: objectivitat, 
integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confi-
dencialitat, dedicació al servei públic, transparència, 
exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honra-
desa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i 
respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el 
Codi de conducta dels empleats públics configurat pels 
principis ètics i de conducta regulats en els articles 
següents.

Els principis i regles establerts en aquest capítol infor-
men la interpretació i aplicació del règim disciplinari dels 
empleats públics.

Article 53. Principis ètics.

1. Els empleats públics han de respectar la Constitu-
ció i la resta de normes que integren l’ordenament 
ju rídic.

2. La seva actuació ha de perseguir la satisfacció 
dels interessos generals dels ciutadans i s’ha de fona-
mentar en consideracions objectives orientades cap a la 
imparcialitat i l’interès comú, al marge de qualsevol altre 
factor que expressi posicions personals, familiars, corpo-
ratives, de client o qualssevol altres que puguin topar 
amb aquest principi.

3. Han d’ajustar la seva actuació als principis de lle-
ialtat i bona fe amb l’Administració en la qual prestin els 
seus serveis, i amb els seus superiors, companys, subor-
dinats i amb els ciutadans.

4. La seva conducta s’ha de basar en el respecte 
dels drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota 
actuació que pugui produir cap discriminació per raó de 
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació 
sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social.

5. S’han d’abstenir en els assumptes en què tinguin 
un interès personal, així com de tota activitat privada o 
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interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes 
d’interessos amb el seu lloc públic.

6. No han de contraure obligacions econòmiques ni 
intervenir en operacions financeres, obligacions patrimo-
nials o negocis jurídics amb persones o entitats quan 
aixó  pugui suposar un conflicte d’interessos amb les 
obligacions del seu lloc públic.

7. No han d’acceptar cap tracte de favor o situació 
que impliqui privilegi o avantatge injustificat, per part de 
persones físiques o entitats privades.

8. Han d’actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, 
economia i eficiència, i vigilar la consecució de l’interès 
general i el compliment dels objectius de l’organització.

9. No han d’influir en l’agilitació o resolució de trà-
mit o procediment administratiu sense una causa justa i, 
en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici 
dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i 
social immediat o quan suposi un menyscabament dels 
interessos de tercers.

10. Han de complir amb diligència les tasques que 
els corresponguin o se’ls encomanin i, si s’escau, resol-
dre dins el termini escaient els procediments o expe-
dients de la seva competència.

11. Han d’exercir les seves atribucions segons el 
principi de dedicació al servei públic i abstenir-se no 
només de conductes contràries a aquest principi, sinó 
també de qualssevol altres que comprometin la neutrali-
tat en l’exercici dels serveis públics.

12. Han de guardar secret de les matèries classifica-
des o altres la difusió de les quals estigui prohibida legal-
ment, mantenir la deguda discreció sobre els assumptes 
que coneguin per raó del seu càrrec, i no poden fer ús de 
la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, 
o en perjudici de l’interès públic.

Article 54. Principis de conducta.

1. Han de tractar amb atenció i respecte els ciuta-
dans, els seus superiors i la resta d’empleats públics.

2. L’acompliment de les tasques corresponents al 
seu lloc de treball s’ha de fer de forma diligent, complint 
la jornada i l’horari establerts.

3. Han d’obeir les instruccions i ordres professionals 
dels superiors, llevat que constitueixin una infracció 
manifesta de l’ordenament jurídic, cas en què les han de 
posar immediatament en coneixement dels òrgans d’ins-
pecció procedents.

4. Han d’informar els ciutadans sobre les matèries o 
assumptes que tinguin dret a conèixer, i facilitar l’exercici 
dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

5. Han d’administrar els recursos i béns públics amb 
austeritat i no utilitzar-los en profit propi o de persones 
pròximes. Així mateix, tenen el deure de vetllar per la 
seva conservació.

6. S’ha de rebutjar qualsevol regal, favor o servei en 
condicions avantatjoses que vagi més enllà dels usos 
habituals, socials i de cortesia, sense perjudici del que 
estableix el Codi penal.

7. Han de garantir la constància i permanència dels 
documents per a la seva transmissió i lliurament als seus 
responsables posteriors.

8. Han de mantenir actualitzada la seva formació i 
qualificació.

9. Han d’observar les normes sobre seguretat i salut 
laboral.

10. Han de posar en coneixement dels seus supe-
riors o dels òrgans competents les propostes que consi-
derin adequades per millorar el desenvolupament de les 
funcions de la unitat en què estiguin destinats. A aquests 
efectes es pot preveure la creació de la instància ade-
quada competent per centralitzar la recepció de les pro-

postes dels empleats públics o administrats que servei-
xin per millorar l’eficàcia en el servei.

11. Han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua 
que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori.

TÍTOL IV

Adquisició i pèrdua de la relació de servei

CAPÍTOL I

Accés a l’ocupació pública i adquisició de la relació 
de servei

Article 55. Principis rectors.

1. Tots els ciutadans tenen dret a accedir a l’ocupació 
pública d’acord amb els principis constitucionals d’igual-
tat, mèrit i capacitat i d’acord amb el que preveuen el 
present Estatut i la resta de l’ordenament jurídic.

2. Les administracions públiques, entitats i organis-
mes a què es refereix l’article 2 del present Estatut han de 
seleccionar el seu personal funcionari i laboral mitjan-
çant procediments en què es garanteixin els principis 
constitucionals abans expressats, així com els establerts  
a continuació:

a) Publicitat de les convocatòries i de les seves 
bases.

b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels 

òrgans de selecció.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actu-

ació dels òrgans de selecció.
e) Adequació entre el contingut dels processos 

selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els 

processos de selecció.

Article 56. Requisits generals.

1. Per poder participar en els processos selectius cal 
complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del 
que disposa l’article següent.

b) Tenir la capacitat funcional per acomplir les tas-
ques.

c) Tenir complerts setze anys i no passar, si s’escau, 
de l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es 
pot establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de 
jubilació forçosa, per accedir a l’ocupació pública.

d) No haver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de qualsevol de les administracions 
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de 
les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació 
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics 
per resolució judicial, per accedir al cos o escala de fun-
cionari, o per exercir funcions similars a les que desenvo-
lupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat 
separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre 
Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equiva-
lent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equiva-
lent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos ter-
mes, accedir a l’ocupació pública.

e) Tenir la titulació que s’exigeix.

2. Les administracions públiques, en l’àmbit de les 
seves competències, han de preveure la selecció d’em-
pleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs 
de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues 
llengües oficials.


