
Estatut bàsic de l’empleat públic Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic (BOE núm. 89, de 13 d’abril, i suplement en català núm. 15, de 16 d’abril). 

CAPÍTOL VI 

Deures dels empleats públics. Codi de conducta 

Article 52 

Deures dels empleats públics. Codi de conducta 

Els empleats públics han de desenvolupar amb diligència 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, confidencialitat, dedicació al 
servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa,  
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 informen la interpretació i aplicació del règim 
disciplinari dels empleats públics. 

Article 53 

Principis ètics 

1. Els empleats públics han de respectar la Constitució i la resta de normes que integren 
l’ordenament jurídic. 

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

3. Han d’ajustar la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’Administració en la qual 
prestin els seus serveis, i amb els seus superiors, companys, subordinats 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 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 patrimonials 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 tràmit 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, resoldre dins el termini escaient els procediments o expedients 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 neutralitat en l’exercici dels serveis públics.  

12. Han de guardar secret de les matèries classificades o altres la difusió de les quals estigui 
prohibida legalment, 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 ciutadans, 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’inspecció 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 superiors o dels òrgans competents les propostes 
que considerin 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 adequada 
competent per centralitzar la recepció de les propostes dels empleats públics o administrats 
que serveixin 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.  
 


