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La Constitució espanyola (CE)2.1

La Constitució espanyola és la llei  
més important d'Espanya.
De la Constitució espanyola surten la resta de normes.
Es va aprovar l'any 1978.

La Constitució espanyola explica què és i com s'organitza
el Govern d'Espanya i l'Administració pública. 

També explica: 

— Quins són els valors de l'Estat i de la política espanyola.

— Quins són els drets i les llibertats dels ciutadans.

— Com s'organitza l'Estat. 
L'Estat espanyol s'organitza en la forma 
de monarquia parlamentària.

— Com s'organitza el territori. 
El territori de l'Estat espanyol 
s'organitza en les comunitats autònomes.

— Què cal fer per canviar la Constitució.
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Quina estructura té la Constitució?

La Constitució està dividida en diferents apartats 
anomenats títols.

Cada títol té diferents capítols,
i cada capítol, diferents articles. 
En total hi ha 169 articles.

En aquest document destacarem 
els articles més importants de la Constitució:

 Preàmbul
Explica temes generals de l'Estat:

— Els seus valors principals: llibertat, justícia, igualtat  
o el dret a tenir idees polítiques diferents.

— Com està format i com funciona l'Estat. 

— Quines són les seves característiques i símbols: 
llengua, bandera i la capital.

 Títol preliminar
Explica els següents temes:

— Com s'organitza l'Estat espanyol. 
La monarquia parlamentària.

— Les llengües oficials de l'Estat espanyol 
i les autonomies.

— Les llibertats polítiques 
i sindicals.
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 Títol I (1). Dels drets i deures fonamentals 
Explica quins són els drets més importants 
que fan que Espanya sigui un estat de dret.

Capítol I (1). Dels espanyols i els estrangers
Explica com aconseguir la nacionalitat espanyola
i els drets i deures dels estrangers. 

Capítol II (2). Drets i deures

Secció 1a (primera)
Explica els drets més importants
dels ciutadans.
Són els articles que van del 15 al 29.

Juntament amb l'article 14, 
són els que expliquen els drets fonamentals.

Per exemple: dret a la vida, a la llibertat,
a la intimitat, etc.

Secció 2a (segona)
Explica altres drets i deures dels ciutadans.
Per exemple: dret a la propietat, a casar-se,
a treballar, i deures com pagar impostos.

Capítol III (3). Normes de la política social  
i l'economia 
Les normes que ha de seguir el Govern
per actuar en temes socials i econòmics.
Per exemple: com protegir la família i la infància,
la salut, com fomentar l'esport o la cultura, etc.
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Capítol IV (4). Garanties de les llibertats 
i drets fonamentals
Explica com els ciutadans poden estar segurs
que es compliran les seves llibertats i drets.

Capítol V (5). Com suspendre drets i llibertats
Explica en quins casos o moments
el Govern pot anul·lar alguns drets i llibertats
dels ciutadans.

Què diuen els articles de de la Constitució:

 Preàmbul
Espanya vol que els seus ciutadans visquin  
en un país just i lliure, que respecta la llei.

L'Estat ha de:

— Protegir els drets humans, la cultura,  
les tradicions, els idiomes i les institucions  
de tots els pobles d'Espanya.

— Ajudar a millorar la cultura i l'economia 
perquè totes les persones puguin viure bé.

— Promoure la democràcia i la participació.

— Mantenir bones relacions  
amb tots els pobles del món, 
i treballar per la pau.
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 Títol preliminar

Article 1
Espanya és un país democràtic. 
Això vol dir que els ciutadans tenen el poder, 
poden votar i decidir.

També és una monarquia parlamentària. 
Això vol dir que el rei és el cap de l'Estat.

Els valors més importants del país són:

— La llibertat
— La justícia
— La igualtat 
— El pluralisme polític, que vol dir 

que hi hagi diferents partits polítics

Article 2
Espanya està formada 
per diferents nacionalitats i regions: 
les comunitats autònomes. 

Les comunitats autònomes han d'estar unides
i ser solidàries: ajudar-se les unes a les altres.

Nacionalitats:
Zones d'un país amb una història,  
cultura i idioma propi. 
Per exemple: Catalunya, País Basc o Galícia. 
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Article 3
El castellà és la llengua oficial d'Espanya.
Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la
i el dret d'usar-la. 
Les altres llengües espanyoles són
el català, l'eusquera i el gallec,
que també són oficials
a les seves comunitats autònomes.

Articles 6 i 7
Hi ha diferents partits polítics 
amb idees diferents  
perquè els ciutadans puguin escollir.
Els partits polítics serveixen perquè la ciutadania
pugui participar en la política. 

Els treballadors i els empresaris 
es poden agrupar per defensar els seus interessos.
Les unions de treballadors s'anomenen sindicats.
Les unions d'empresaris s'anomenen patronals
o associacions empresarials.
Han de respectar les lleis.

Article 9
Els ciutadans i els poders públics 
han de respectar la Constitució.
Els poders públics han de promoure  
la llibertat i la igualtat 
de tots els ciutadans.
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 Títol 1. Dels drets i deures fonamentals

Article 10
Totes les persones tenen valor per si mateixes,
pel fet de ser persones.

També tenen dret a:
— Ser respectades.
— Fer la seva vida sense perjudicar 

les altres persones.

Article 12
Els espanyols són majors d'edat als 18 anys.

Article 13
Les persones d'altres països que viuen a Espanya
també tenen els drets
que s'expliquen en aquest apartat.

Article 14
La llei és igual per a tots els espanyols.
No es pot discriminar, és a dir, 
tractar diferent o pitjor ningú per cap motiu.
Per exemple, per la seva raça, 
pel lloc on ha nascut, per la seva religió 
o per si és home o dona.

Article 15
Tothom té dret a la vida
i a no patir violència de cap mena.
No es pot torturar, tractar malament,
ni castigar amb la pena de mort ningú.

Article 16
Els espanyols poden tenir les idees 
i escollir la religió que vulguin.
Les persones no estan obligades a dir
quines són les seves idees o religió.



Pàgina 17 de 56Índex

Tema 2. Marc constitucional

Article 17
Tothom té dret a viure en llibertat i de manera segura. 
Si la policia deté una persona, 
l'ha d'informar de manera immediata i comprensible 
sobre els seus drets i les raons de la detenció.
La persona detinguda pot no declarar
i guardar silenci. 

Article 18
La Constitució garanteix el dret dels espanyols a:
— L'honor; que no en parlin malament ni els insultin.
— La intimitat; que tothom respecti 

la seva vida privada.
— La pròpia imatge.

Ningú no pot obrir, llegir ni espiar les cartes, 
els correus ni les converses telefòniques dels altres 
sense el seu permís.

Article 19
Els espanyols tenen dret a escollir on volen viure
i a moure's per Espanya de manera lliure.

Article 20
Tothom té dret a dir, pensar i opinar
allò que vulgui.
També té dret a rebre informació certa.

Article 21
Tothom té dret a reunir-se
de manera pacífica i sense armes.

Article 22
Les persones poden crear associacions. 
Estan prohibides les associacions secretes.
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Article 23
Els ciutadans poden participar en política
de diverses maneres:
— Directament, en primera persona.
— Poden triar els seus representants 

votant en les eleccions.

Tothom té el mateix dret
de presentar-se a unes oposicions
per treballar a l'Administració pública, 
o de tenir un càrrec públic.

Article 24
Tothom té dret a anar a judici
si creu que s'han vulnerat els seus drets.
I tothom té dret a tenir un advocat  
i que el jutgi un jutge.

Article 25
No es pot condemnar ningú
per accions que en el moment de produir-se
no eren delicte.

L'objectiu de les presons és la reinserció social,
és a dir, que els condemnats refacin la seva vida
i no tornin a cometre un delicte.

Article 27
Tothom té dret a l'educació. 
Les persones poden escollir l'escola que vulguin. 

L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït,
dels 6 als 16 anys.

Els objectius de l'educació són:
— Desenvolupar-se com a persona.
— Respectar la convivència. 
— Respectar els drets i les llibertat dels altres.
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Article 28
Tothom té dret a formar part d'un sindicat. 
Els treballadors tenen dret 
a fer vaga per defensar els seus interessos.

Sindicat: 
Associació de treballadors per defensar els seus 
drets i interessos davant els empresaris.

Vaga: 
Parar l'activitat a la feina
per demanar o protestar per alguna cosa.

Article 29
Tothom té el dret de petició,
això vol dir poder demanar alguna cosa per escrit
als poders públics. 

Article 31
Tothom ha de pagar impostos
per contribuir a les despeses públiques,
com per exemple,
el manteniment de les escoles o els hospitals.
Cadascú pagarà segons la seva capacitat econòmica.

Article 32
Els homes i les dones tenen dret a casar-se.
Un cop casats, tindran els mateixos drets.
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Article 35
Tots els espanyols tenen el deure i el dret de treballar.
Poden escollir la professió que vulguin,
i millorar dins de la seva feina.

Tenen dret a rebre un salari suficient 
per cobrir les seves necessitats
i les de la seva família.

Article 37
Els treballadors i els empresaris
poden arribar a acords sobre com fer la feina,
les hores dedicades a la feina,  
els salaris o les vacances 
per a tots els treballadors.
D'això se'n diu conveni col·lectiu.

Article 38
Tothom pot crear la seva empresa o negoci.
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2.2 L’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (EAC)

Catalunya és una comunitat autònoma d'Espanya.
Totes les comunitats autònomes tenen un govern propi,
per decidir sobre alguns temes.
Per exemple, sobre l'educació o la sanitat.

La llei més important d'una comunitat autònoma
és l'estatut d'autonomia. 
Aquesta llei explica com s'ha d'organitzar
el govern de la comunitat
i quines són les seves funcions.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya és:

— La llei més important de Catalunya.
— Una llei que s'ha d'aprovar 

a les Corts Generals d'Espanya.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya
ha anat canviant amb el pas dels anys.
L'actual Estatut d'autonomia de Catalunya 
es va aprovar el 2006.
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Quina estructura té l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)?

L'Estat d'autonomia de Catalunya 
està dividit en diferents apartats 
anomenats títols.
Cada títol té diferents capítols,
i cada capítol, diferents articles. 
En total hi ha 223 articles.

En aquest document destacarem 
els articles més importants:

 Preàmbul: 
Explica quins són el valors
més importants per a Catalunya. 
El preàmbul és una introducció
al text del document.

 Títol preliminar: 
Explica les normes generals
sobre com ha de ser el Govern,
i quins són els símbols de Catalunya (articles 1 a 14).
Quan parlem de símbols
ens referim a la llengua, la bandera
o la capital de Catalunya.

 Títol primer: 
Explica els drets, els deures i els principis rectors.
Els principis rectors són les normes principals
sobre com ha de treballar el Govern 
(articles 15 a 54).

 Títol segon:
Explica quines són les institucions de Catalunya,
com per exemple,  
la Generalitat o el Parlament de Catalunya
(articles 55 a 94).
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 Títol tercer:
Explica com és la Justícia a Catalunya 
(articles 95 a 109).

 Títol quart: 
Explica sobre quins temes pot manar
o decidir la Generalitat 
(articles 110 a 173).

 Títol cinquè: 
Explica com han de ser les relacions 
de la Generalitat amb altres institucions 
(articles 174 a 200).

 Títol sisè:
Explica com es finança la Generalitat,
com aconsegueix diners per poder actuar
(articles 201 a 221).

 Títol setè:
Explica què s'ha de fer per canviar
el que diu l'Estatut (articles 222 i 223).

 Disposicions
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Què diu l’Estatut d’autonomia?

 Títol preliminar

Article 1
Catalunya és una nacionalitat
amb un govern propi.
És una comunitat autònoma,
d'acord amb el que diu la Constitució
i el que diu el seu Estatut d'autonomia. 
L'Estatut és la llei més important de Catalunya.

Article 2
La Generalitat és la institució política 
més important de Catalunya.
S'encarrega de dirigir la política 
i l'Administració de Catalunya
dient què ha de fer i com s'ha de fer.

La Generalitat està formada per: 
— El Parlament.
— La Presidència de la Generalitat.
— El Govern. 
— Altres institucions que estableix 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
— Els municipis, les vegueries, les comarques 

i les altres institucions locals. 

El poder de la Generalitat
prové del poble de Catalunya.
La Generalitat ha d'actuar segons el que diu 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya
i la Constitució espanyola.

Article 3
La Generalitat i l'Estat espanyol 
han de mantenir una relació d'igualtat, 
i s'han de respectar.
La Generalitat també forma part de l'Estat.
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Article 4
La Generalitat ha de promoure:

— Els drets i llibertats dels ciutadans.

Ha de complir el que diu:
–  L'Estatut d'autonomia de Catalunya.
–  La Constitució espanyola.
–  La Unió Europea.
–  La Declaració Universal dels Drets Humans. 
–  El Conveni europeu per protegir 

els drets humans.
–  Els altres convenis internacionals 

que ha signat Espanya.

— La igualtat i la llibertat de tots els ciutadans.

— La participació de totes les persones en la política, 
l'economia, la cultura i la societat.

— El dret dels pobles a mantenir la seva identitat. 

— Els valors de la llibertat, la democràcia, 
la igualtat, la diversitat, la pau, la justícia, 
la solidaritat, la cohesió social, 
la igualtat entre home i dona 
i el desenvolupament sostenible.

Desenvolupament sostenible:
Que la societat pugui créixer i canviar 
sense fer malbé el medi ambient.
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Article 5
Les institucions catalanes
tenen una història i tradició pròpia.

Per això la Generalitat pot decidir 
en temes com el dret, la llengua, 
la cultura o l'educació, 
i té una organització pròpia. 

Aquesta organització pròpia es diu autogovern.

Article 6
La llengua de Catalunya és el català.
S'ha d'utilitzar a:
— Les administracions públiques 
— Els mitjans de comunicació 
— Les escoles

A Catalunya hi ha 3 llengües oficials:
el català, el castellà i l'occità o aranès.

Totes les persones tenen el dret d'utilitzar 
qualsevol de les llengües oficials.

Tots els ciutadans tenen el deure
de conèixer, com a mínim, 
el català i el castellà.

L'occità o aranès és una llengua
que es parla a la Vall d'Aran.
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Article 7
Per ser ciutadà de Catalunya
has de ser espanyol i viure a Catalunya
o viure a l'estranger,
però haver viscut a Catalunya.

Els fills dels ciutadans catalans
que viuen a l'estranger
també poden ser catalans si ho demanen.

 Títol primer

Article 40
Els poders públics han de millorar 
la qualitat de vida de totes les persones.

Per aquest motiu han de:

— Ajudar les famílies perquè puguin tenir fills 
i puguin cuidar-los mentre treballen: 
d'això se'n diu conciliar feina i família. 
Sobretot, han d'ajudar les famílies nombroses.

— Protegir els infants, sobretot de l'explotació, 
l'abandonament, els maltractaments 
i la pobresa.

Explotació:
Aprofitar-se o utilitzar algú per treure'n un benefici. 
Per exemple, fer treballar un menor
o fer treballar algú per molt pocs diners. 



Pàgina 28 de 56Índex

Tema 2. Marc constitucional

— Ajudar els joves perquè siguin independents: 
que trobin una feina i un lloc on viure.

— Protegir les persones amb discapacitat 
amb lleis específiques, 
i ajudar-les a participar en la societat 
i a trobar feina. 

— Protegir les persones grans 
perquè tinguin una vida de qualitat 
i participin en la vida social i cultural.

— Treballar perquè totes les relacions  
i unions de parelles 
tinguin els mateixos drets i deures 
sense tenir en compte l'orientació sexual. 
Això significa que les parelles de dues dones, 
dos homes, o d'un home i una dona 
han de tenir els mateixos drets.

— Promoure la igualtat de totes les persones 
sense tenir en compte el seu origen, 
nacionalitat, sexe, raça, religió, 
condició social o orientació sexual.

Article 41
A la feina, les dones i els homes han de tenir 
les mateixes oportunitats per:
— accedir a una feina,
— millorar dins la feina,
— formar-se.

També han de tenir les mateixes condicions de feina
i cobrar el mateix per la mateixa feina.

No es pot discriminar les dones 
pel fet d'estar embarassades o ser mares.
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Article 42 
Els poders públics han de treballar perquè:

— Hi hagi cohesió social. 
Això vol dir que tothom visqui de manera adequada 
i tingui les mateixes oportunitats.

— Hi hagi serveis socials. 
Els serveis socials són un conjunt d'ajudes 
per millorar el benestar de la ciutadania: 
informació, atenció i suport a les persones, 
les famílies i els col·lectius vulnerables, 
que necessiten més suport o ajuda.

— Les persones i els col·lectius 
més necessitats de protecció 
puguin integrar-se a la societat, 
tinguin una feina i mitjans econòmics per viure.

— Totes les persones, sobretot les més vulnerables, 
visquin amb dignitat i seguretat 
i estiguin protegides. 

Dignitat:
És el respecte que mereixen totes les persones
només pel sol fet de ser persones.

— La sanitat sigui de qualitat i gratuïta. 

— Els serveis socials, les ajudes més necessàries, 
siguin gratuïts i de qualitat. 

— Les persones immigrants tinguin drets i deures 
i el país les pugui acollir.
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— Les persones convisquin amb respecte 
sense atacar ningú 
per les seves creences religioses o culturals.

Article 43
Els poders públics han treballar perquè: 

— Tothom pugui expressar 
com vol que el Govern faci les seves accions.

— Les persones i les entitats puguin participar 
en la societat, la cultura, l'economia 
o la política del país.

Article 44
Els poders públics han de treballar perquè:

— L'ensenyament sigui de qualitat.

— Els alumnes aprenguin una tercera llengua, 
a part del català i el castellà.

— Les famílies participin en l'educació dels seus fills. 
Això significa que també han de poder participar 
a les escoles dels seus fills.

— Es destinin més recursos 
per millorar la ciència 
que es fa a Catalunya.

— Es creïn obres artístiques de qualitat.

— Es conservi el patrimoni de Catalunya:  
edificis importants, boscos, muntanyes, rius 
i obres d'art.

— Tothom pugui accedir a la cultura de Catalunya.
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Article 45
Els poders públics han de treballar per:

— Millorar l'economia de Catalunya 
i dels seus ciutadans.

— Millorar Catalunya com a societat, 
fent servir valors com:
–  La solidaritat
–  La cohesió 
–  El desenvolupament sostenible 
–  La igualtat d'oportunitats

— Resoldre conflictes 
entre els diversos sectors de la societat. 
Per exemple, entre els bancs i els ciutadans, 
o entre les empreses i els sindicats.

Article 46
Els poders públics han de crear lleis i normes
per protegir el medi ambient i la natura.

Article 47
Els poders públics han d'ajudar la ciutadania  
perquè pugui tenir un lloc on viure. 
Sobretot, els joves i les persones  
amb necessitats especials.
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Article 48
Els poders públics han de treballar 
per millorar el transport i les vies de comunicació.
Com per exemple, les carreteres, les autopistes
o les vies de tren.

Han de millorar el transport públic, com el metro,
l'autobús o el tren, perquè siguin:
— Sostenibles: no facin malbé el medi ambient.
— Accessibles: els puguin utilitzar totes les persones.

També han de treballar per millorar la seguretat 
a les carreteres i disminuir els accidents de trànsit.

Article 49
Els poders públics han de treballar 
per protegir la salut, la seguretat 
i la defensa dels drets 
dels consumidors i els usuaris.

Article 50
Els poders públics han de protegir 
el català i l'aranès.
Els han d'utilitzar i ensenyar-los.
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La Generalitat, l'Administració local,
les corporacions públiques de Catalunya
(com per exemple, la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals) 
i les institucions i les empreses 
que treballen amb la Generalitat 
han d'utilitzar el català 
per relacionar-se entre elles i amb els ciutadans. 

Els ciutadans poden demanar la informació en castellà.

Article 51
La Generalitat ha de treballar per la pau al món.

Article 52
Els poders públics han de treballar 
per garantir el dret a la informació.

La informació dels mitjans de comunicació 
ha de ser certa, i ha de respectar
totes les persones i totes les idees.

Article 53
Els poders públics han de treballar 
perquè tothom pugui accedir
a les tecnologies i a la informació,
també en el seu lloc de treball.

Article 54
La Generalitat i els altres poders públics 
han de treballar perquè la ciutadania
conegui la història de Catalunya.
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Article del 110 al 115

La Generalitat pot:

— De manera exclusiva 
(sense dependre de l'Estat espanyol): 
aprovar lleis i normes, i aplicar-les.

— De manera compartida amb l'Estat espanyol: 
aprovar lleis i normes, i aplicar-les.

— Organitzar com vol aplicar les lleis, 
basant-se en les seves competències executives, 
és a dir, la seva capacitat de poder aplicar les lleis.

— Aplicar les normes de la Unió Europea 
quan afectin les funcions de la  
Generalitat de Catalunya.

— Concedir subvencions amb els seus diners.
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Tema 2. Marc constitucional

Abans de continuar

El funcionament d'un país o Estat democràtic 
està dividit en:

 Poder legislatiu:
És el que aprova, canvia o anul·la les lleis. 
És el Parlament.

 Poder judicial:
És el que explica el significat de les lleis, 
fa que es respectin o les anul·la. 
Són els tribunals o els jutjats.

 Poder executiu:
És el que decideix les accions del país, 
és a dir, què fa i com es fa. 
D'això s'encarrega el Govern. 

Aquests poders han d'estar separats
i ser independents els uns dels altres.
Això vol dir que si el Parlament  
és l'encarregat de fer les lleis,
no podrà fer les funcions d'un tribunal
i jutjar si s'han incomplert aquestes lleis.



Empleats públics. 

L'Administració Pública té molts empleats públics. 

Els empleats públics són les persones que treballen per a 

l'Administració. 

 

Els empleats públics no són polítics. 

Els polítics són persones elegides per votació pels ciutadans 

i prenen decisions polítiques i fan tasques de gestió política. 

 

 

 

 

En aquest apartat explicarem: 

• Quins tipus d'empleats hi ha en l'Administració.  

• Quins són els seus drets. 

• Quines són les seves obligacions. 

• Com s'ingressa en l'administració. 

 

 

 

 



Tipus d'empleats. 

Hi ha 4 tipus d'empleats públics. 

Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral 

i personal eventual. Veurem cadascun d'ells. 

 

 

Funcionaris de carrera. 

Els funcionaris de carrera són treballadors que tenen un lloc 

de treball fix.  

Fan tasques permanents. 

La contractació dels funcionaris ha d'aprovar-se per llei. A 

això se'n diu nomenament. 

 

Les seves condicions de treball estan organitzades pel Dret 

Administratiu. 

El Dret Administratiu és el conjunt de normes que organitzen 

la relació entre els ciutadans i ciutadanes i l'Administració 

Pública. 

 

Els funcionaris gestionen i organitzen els serveis públics. 

 



Funcionaris Interins. 

Els funcionaris interins fan les mateixes tasques que els 

funcionaris de carrera, però són nomenats, és a dir són 

contractats, de manera temporal. 

 

Els funcionaris interins existeixen perquè a vegades 

l'Administració necessita funcionaris de manera urgent. 

L'Administració pot contractar funcionaris interins en les 

següents situacions: 

• Quan hi ha llocs vacants i no hi ha funcionaris de 

carrera per a ocupar-los. 

 

• Per a la substitució d'un funcionari de carrera. 

 

• Per a fer treballs temporals, que no durin més de 3 

anys. 

 

• Quan hi ha massa treball i els funcionaris ja contractats 

tenen tasques endarrerides. 

L'Administració ha de triar ràpidament a les persones per a 

ser funcionaris interins, perquè es necessiten de seguida. 

Però també ha de respectar els principis d'igualtat, de mèrit 

i de capacitat. 



Aquests principis signifiquen: 

• Totes les persones hem de tenir les mateixes 

oportunitats per a ser triades. 

 

• L'Administració ha de triar a la persona amb més 

experiència i més capacitat per al lloc. 

 
 

 

Personal laboral. 

El personal laboral són treballadors que presten serveis en 

l'Administració, mitjançant un contracte de treball. 

Poden tenir un contracte fix, per temps indefinit o temporal. 

 

Les seves condicions de treball estan organitzades pel Dret 

Laboral. 

El dret Laboral són les lleis que organitzen les condicions 

laborals de tots els treballadors d'Espanya. 

Els llocs que ocupa el personal Laboral són: 

• Els que són propis d'oficis. Per exemple, vigilància, 

custòdia o porteria. 

• Els llocs relacionats amb el manteniment i conservació 

d'edificis, equips i instal·lacions. 



 

• Els llocs relacionats amb les arts gràfiques i l'expressió 

artística. 

 

• Els llocs relacionats amb les enquestes. 

 

• Els llocs relacionats amb protecció civil. 

 

• Els llocs relacionats amb comunicació social. 

 

• Els llocs relacionats amb serveis socials i protecció de 

menors 

 

 

 

 

 

Personal Eventual.  

El personal eventual són persones de confiança que 

nomenen els polítics per a aconsellar-los. 

El seu nomenament és temporal. 

 



El personal eventual deixa el seu lloc quan el polític que el 

va nomenar deixa el seu càrrec. També pot deixar el seu lloc 

per altres motius, com que ja no és necessari. 

 

Les condicions de treball del personal eventual són les 

mateixes que les dels funcionaris de carrera. 

 

Drets dels empleats. 

Els empleats públics tenen dret a fer les tasques i funcions 

de la seva categoria professional i del seu lloc de treball. 

No estan obligats a fer altres tasques diferents. 

 

Els caps han d'informar els seus treballadors de quins són 

les seves tasques i garantir que tenen les condicions 

adequades per a fer-les. 

 

1. Tenen dret a créixer com a professionals i a ser 

ascendits. 

L'Administració ha de respectar els principis 

d'igualtat, mèrit i capacitat per a ascendir als seus 

empleats. 

 



2. Tenen dret a un salari adequat al seu lloc de treball. 

El salari està compost pel sou i complements. Tens 

complements quan compleixes alguns requisits. 

Per exemple, per antiguitat en el treball o per 

dificultat  de la tasca. 

 

Tots els empleats tenen dret a una paga per mes i 

a dues pagues extraordinàries, que es donen per 

Nadal i al juny o juliol. 

 

3. Tenen dret a ser protegits per l'Administració quan 

tinguin problemes per fer el seu treball. 

 Per exemple, protecció legal i davant amenaces o 

 insults.  

 

4. Tenen dret a la formació contínua.  

 La formació s'intentarà fer en horari laboral. 

 

5. Tenen dret al fet que l'Administració i totes les 

persones respectin la seva intimitat, la seva 

orientació sexual, la seva imatge i la seva 

dignitat. 

 



Han de ser protegits de l'assetjament i de la 

discriminació. 

No poden ser discriminats per raça, gènere, 

orientació  sexual, discapacitat, edat, religió, 

opinions, ni per cap  característica personal. 

 

6. Tenen dret a la llibertat d'expressió. Això vol dir, que 

poden opinar el que vulguin i expressar les seves 

opinions sempre que no siguin ofensives per a 

altres persones. 

 

7. Tenen dret al fet que les seves condicions de treball 

siguin segures.  

 
 

8. Tenen dret a vacances i descansos. 

Tenen dret a tenir alguns dies per a assumptes 

personals, com l'operació d'un familiar. 

També a permisos més llargs, com els permisos de 

maternitat o paternitat. 

Els empleats tenen dret a poder compaginar el seu 

treball i la seva vida familiar 

 



9. Tenen dret a jubilar-se i cobrar una pensió de 

jubilació, si compleixen els requisits. 

 

10. Tenen dret a participar en associacions i 

organitzacions de professionals. 

 
 

11. També tenen dret a afiliar-se al sindicat que 

vulguin. Els sindicats són organitzacions de 

treballadors que s'ajunten per a defensar els seus 

drets. 

 

Els empleats públics tenen dret a triar els seus 

representants sindicals. 

 

Els representants sindicals són companys que 

s'elegeixen per votació per a representar als altres 

treballadors quan cal negociar amb l'Administració. 

 

Tenen dret a anar a la vaga quan sigui convocada 

per sindicats. 

 

12. Tenen dret a la carrera professional i a la promoció 

interna 

 



Obligacions dels empleats. 

1. Els empleats han de respectar la Constitució i les 

lleis.  

 

Han de respectar els drets fonamentals. 

Els drets fonamentals són els drets bàsics de tots. 

 

Han de tractar a totes les persones per igual 

i no tractar de manera especial a familiars o amics. 

Tampoc han de discriminar a ningú per 

característiques personals. 

 

2. Han de pensar en l'interès general i intentar ser 

eficients. 

Ser eficient significa fer el millor treball en el menor 

temps possible i usant la menor quantitat de 

recursos  possible. 

 

3. Han d'evitar els conflictes d'interessos. 

Un conflicte d'interès és una situació en la qual tens 

interessos oposats. 



Per exemple, quan has de decidir a qui dones una 

subvenció i l'empresa de la teva germana és 

candidata a aquesta subvenció. 

 

4. Els empleats públics no poden acceptar regals ni 

beneficis, quan a canvi hagin de donar avantatge a 

una persona o entitat sobre les altres. 

 

5. Han de cuidar i conservar la informació que utilitzen 

i ser responsables amb ella. Han de donar la 

informació només a les persones adequades. 

No han de difondre informació secreta. 

 

6. Han de tractar amb respecte a totes les persones, 

ciutadans, companys i caps. 

 

7. Han d'obeir les ordres del seu cap. 

A no ser, que les ordres vagin en contra de la llei. 

Llavors han de comptar el succeït i denunciar-ho. 

 

8. Els empleats públics han de donar als ciutadans 

tota la informació que necessitin i facilitar que els 



ciutadans exerceixin els seus drets i compleixin les 

seves obligacions. 

 

9. Han de cuidar el material de treball i els béns de 

l'Administració. No han d'usar el material de treball 

per a assumptes personals. 

 
 

10. Han de preocupar-se per formar-se i tenir unes 

condicions de treball segures. 

 

 

Ingrés en l'Administració Pública. 

Ingressar en l'Administració Pública significa treballar per a 

ella. 

L'ingrés en l'Administració es fa a través de l'Oferta 

d'Ocupació Pública. 

L'Oferta d'Ocupació Pública és l'instrument que té 

l'Administració per a admetre treballadors i treballadores. 

 

 

 

 



Requisits per a ingressar en l'Administració. 

Tots els ciutadans tenen dret a l'ocupació pública. 

Però els ciutadans han de complir uns requisits per a accedir 

a l'ocupació pública. 

Aquests requisits són: 

− Tenir nacionalitat espanyola o d'un estat de la Unió 

Europea. 

 

− Tenir la capacitat per a fer les tasques del lloc de treball. 

 

− Tenir la titulació necessària per al lloc de treball. 

 

− Tenir 16 anys o més i tenir menys edat que l'edat de 

jubilació forçosa. 

 

− L'edat de jubilació forçosa és quan t'has de jubilar 

encara que no vulguis. La llei decideix com és l'edat de 

jubilació forçosa. 

 

− No haver perdut un altre lloc de treball en 

l'Administració per una sanció. 

 

− Que un jutge no t'hagi inhabilitat per a ocupacions o 

càrrecs públics. 



Requisits de l'Oferta d'Ocupació Pública. 

L'Estatut Bàsic de l'Empleat públic diu que tots els ciutadans 

tenen dret a l'accés a l'ocupació pública. 

 

Per això, l'Oferta d'Ocupació Pública ha de ser un instrument 

just, que doni les mateixes oportunitats a totes els ciutadans. 

 

Perquè el procediment de selecció sigui just ha de complir 

els següents requisits: 

− L'Oferta d'Ocupació Pública ha de respectar els 

principis d'igualtat, mèrit i capacitat de la Constitució. 

 

− Les convocatòries i les seves bases s'han de fer 

públiques. 

 

− L'Oferta ha de ser transparent. És a dir, que ha de 

donar tota la informació. 

 

− Les persones que formen els òrgans de selecció han 

de ser objectius i professionals. 

 



− Els òrgans de selecció han de ser independents d'altres 

òrgans. També han de respectar la privacitat de les 

dades dels candidats. 

 

− El temari dels exàmens i les proves de selecció ha de 

ser sobre les funcions i tasques del lloc que s'ofereix. 

 

− La proves i el procés de selecció ha de ser objectiu i 

ràpid. 

 

Les persones amb discapacitat tenen més dificultats per a 

accedir a l'ocupació pública, per això la llei diu que cal 

reservar algunes places per a elles.  

 

De cada 100 llocs de treball, cal reservar 7 per a persones 

amb discapacitat.  

De cada 100 llocs reservats per a persones amb 

discapacitat, cal guardar 2 per a persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

 

Però les persones amb discapacitat han de passar pel 

procés selectiu com les altres persones. 

Han de demostrar que estan capacitades per al treball. 



Sistemes selectius. 

Hi ha 3 tipus de sistemes selectius. L'oposició, el concurs i 

el concurs oposició. Veurem cadascun d'ells. 

 

Oposició. 

L'oposició consisteix en una o més proves. 

 

Aquestes proves han de determinar la capacitat i aptitud dels 

aspirants al lloc de treball. 

 

Els aspirants reben una puntuació en cada prova. 

 

Quant millor ho faci un aspirant, més alta serà la puntuació. 

 

Es triaran als aspirants per ordre, començant per la 

puntuació més alta. 

 

 

 

 



Concurs. 

El concurs consisteix a comprovar els mèrits dels aspirants. 

 

Els mèrits són les experiències laborals i formacions que 

tenen els aspirants. Els aspirants reben una puntuació 

segons els seus mèrits. 

 

La puntuació serà més alta quants més mèrits tinguin. 

 

Es triaran als aspirants per ordre, començant per la 

puntuació més alta. 

 

 

 

Concurs oposició. 

El concurs oposició és un sistema selectiu amb dues fases, 

la fase de concurs i la fase d'oposició. 

 

Primer es fa l'oposició. 

Si un aspirant no aprova l'oposició no passa a la fase de 

concurs. 



Si un aspirant aprova l'oposició, es valoren els seus mèrits 

en el concurs. 

 

La puntuació final de l'aspirant és la suma de la seva 

puntuació en l'oposició i la seva puntuació en el concurs. 

 

Es triaran als aspirants per ordre, començant per la 

puntuació més alta. 

 



Règim d’Incompatibilitats dels funcionaris 

locals 

 

Incompatibilitat: 

Significa que no és possible que una persona exerceixi dos o 

més feines alhora. 

 

El règim d’incompatibilitats és la norma que diu que el 

personal que presta els seus serveis a l’administració pública, 

ja sigui funcionari o personal laboral, no pot exercir cap altra 

activitat professional o lucrativa, ni al sector públic ni al 

sector privat.  

 

Lucrativa: 

És quan algú guanya diners fent alguna tasca.  

Per exemple: treballar per rebre diners a canvi.  

 

Sector públic: 

És el conjunt d’organismes o institucions que treballen al 

servei de la ciutadania.  

Per exemple: un ajuntament o un hospital.  

 

Sector privat: 

És el conjunt d’empreses que pertanyen a les persones i no 

a les administracions públiques.  

Per exemple: una botiga. 



Aquest règim d’incompatibilitats es basa en el principi de 

dedicació exclusiva a un únic lloc de treball dins del sector 

públic, del personal que treballa a l’Administració Pública. 

Per tant: 

 

1. L’empleat públic ha de treballar només a un sol lloc de 

treball que sigui públic 

 

2. Un empleat públic només pot rebre un sou que 

provingui dels pressupostos públics 

 

3. Un empleat públic no pot fer altres feines públiques o 

privades que vagin en contra de les seves obligacions 

com a treballador de l'Administració o que afectin la 

seva imparcialitat o independència. 

 

Imparcialitat: 

Quan no afavoreix o no perjudica a una persona més que a 

una altra. 

 

Independència: 

Quan pot decidir amb llibertat sense que ningú no interfereixi 

en la seva decisió. 

 

 

 



Hi ha algunes excepcions en què la llei sí que permet realitzar 

dos llocs de treball alhora. Per exemple: quan un funcionari 

de carrera vol obrir un bar propi que no tingui cap relació 

amb la seva feina com a empleat públic. 

 

L’empleat públic que vulgui treballar a un altre lloc de treball 

juntament amb el que té dins l’Administració Pública, haurà 

d’omplir un formulari per informar a l’Administració Pública. 

 

És un formulari que es diu Declaració d’activitats i ja existeix 

un model creat.  

 

L’empleat que ho sol·liciti haurà d’indicar el següent: 

 

• Si és funcionari de carrera o personal laboral 

• El lloc de treball que ocupa  

• El seu horari de feina 

• Les seves retribucions 

 

• La nova activitat o lloc de treball que vol compatibilitzar 

• L’horari de la nova activitat o lloc de treball 

• Les retribucions que rebrà per la nova activitat o lloc de 

treball 

 

 

 

 



Retribució: 

Diners anuals que la persona rep a canvi de fer la seva feina. 

 

Compatibilitzar: 

Que vol realitzar una altra feina al mateix temps que presta 

serveis a l’Administració. 

 

La Declaració d’activitats haurà de presentar-se tant si la 

segona feina que es vol fer és al sector públic com al privat. 

 

La Declaració d’activitats s’haurà de presentar abans de 

començar la nova activitat o el nou lloc de treball. 

 

Per començar a realitzar una nova activitat o lloc de treball 

caldrà tenir-ne una autorització:  

 

Autorització: 

Vol dir donar el permís perquè es pugui realitzar una cosa. 

 

• Aquesta autorització la signarà el Ple de la Corporació, 

és a dir, l’alcalde o alcaldessa junt amb els regidors i 

regidores de l’Ajuntament. 

 

• L’autorització signada serà vàlida per a que la persona 

disposi d’un reconeixement de compatibilitat i no li 

podrà modificar la seva jornada laboral ni el seu horari 

de feina dins l’Administració. 



 

Reconeixement de compatibilitat: 

Acceptar que les dues tasques que es volen portar a terme 

poden fer-se alhora. 

 


