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CAPÍTOL 4. DELS DEURES I DE LES RESPONSABILITATS

Article 108. Deures del personal de la Generalitat

1. En el compliment de les seves funcions, encaminades a la satisfacció dels interessos generals, els 
funcionaris de la Generalitat han de respectar rigorosament els principis d'actuació derivats de l'article 
103 de la Constitució.

2. Especialment, el personal al servei de la Generalitat tindrà el deure de:

a) Complir la Constitució, l'Estatut de Catalunya i les altres disposicions que afecten l'exercici de 
les seves funcions.

b) Complir estrictament, imparcialment i eficaçment les obligacions pròpies del seu lloc de treball, 
complir les ordres rebudes que es refereixen al servei i formular, si s'escau, els suggeriments 
que creu oportuns. Si les ordres eren, a judici seu, contràries a la legalitat, podrà sol·licitar-ne la 

confirmació per escrit i, un cop rebuda, podrà comunicar immediatament per escrit la
discrepància al cap superior, el qual decidirà. En cap cas no es compliran les ordres que 
impliquin comissió de delicte.

c) Guardar reserva total respecte als assumptes que coneix per raó de les seves funcions, 
excepte quan es cometen irregularitats i el superior jeràrquic, un cop advertit, no les esmena.

d) Comportar-se en les relacions amb els administrats amb la màxima correcció i procurar en tot 
moment de prestar el màxim d'ajut i d'informació al públic.

e) Esforçar-se per facilitar i exigir als subordinats el compliment de les seves obligacions,
mitjançant les instruccions i les ajudes que calguin, i mantenir en tot moment la cordialitat amb 

ells i amb els seus companys.

f) Vetllar pel propi perfeccionament professional i, en particular, esforçar-se en el

perfeccionament del coneixement del català per tal d'utilitzar-lo adequadament en la seva feina, 
i assistir amb aquesta finalitat als cursos que imparteixin els centres de formació.

g) Complir estrictament la jornada i l'horari de treball, els quals es determinaran per reglament en 
funció de la millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats en els serveis i del bon 
funcionament d'aquests.

h) No alterar voluntàriament, per cap mitjà, les seves condicions físiques i psíquiques ni induir 
altre personal a fer-ho, quan això pugui afectar d'una manera considerable el funcionament 

regular dels serveis o la tasca que té encomanada.

3. El personal al servei de la Generalitat no serà obligat a residir a la localitat on treballa, llevat dels 

casos en què per raó del servei el deure de residència sigui necessari.

Això no podrà ser obstacle per a l'estricte compliment de la jornada i de l'horari de treball.

4. Excepcionalment es podrà exigir al personal al servei de la Generalitat l'execució de tasques fora 
de l'horari ordinari.

Article 109. Responsabilitat per la gestió dels serveis

Els funcionaris seran responsables de la bona gestió dels serveis encomanats i procuraran resoldre 
per iniciativa pròpia les dificultats que trobin en el compliment de la seva funció. Aquesta
responsabilitat no exclou la que pugui correspondre als seus superiors jeràrquics.



Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre

44

Article 110. Acció de regrés

Sens perjudici de la seva responsabilitat pel funcionament dels serveis públics regulada per l'article 
106.2 de la Constitució i del deure de rescabalar els danys causats, l'Administració de la Generalitat 

podrà dirigir-se contra el funcionari que en sigui la causa, en l'àmbit d'aquesta Llei, per culpa greu o 
per ignorància inexcusable, mitjançant la instrucció de l'expedient corresponent, amb audiència a 
l'interessat.

Igualment es podrà procedir si, per falta greu o per ignorància inexcusable, es produeixen danys o 
perjudicis als béns o els drets de la Generalitat.

Article 111. Rescabalament dels danys a particulars

Els particulars podran exigir al personal al qual es refereix aquesta Llei, mitjançant el procés 
declaratiu corresponent, el rescabalament dels danys causats en les seves persones o béns, si s'han 
produït per culpa greu o per ignorància inexcusable.

Article 112. Comunicació a la jurisdicció penal

El que disposen els articles 110 i 111 s'entén que és sens perjudici de posar els fets en coneixement 
de la Jurisdicció competent per si poguessin ser constitutius d'infracció penal.

Article 113. Responsabilitat disciplinària

L'incompliment de les obligacions pròpies dels funcionaris, si implica la comissió de fets o omissions 

constitutius de falta, dóna lloc a les sancions corresponents, independentment de les que, segons els 
casos, puguin derivar de les responsabilitats civils o criminals.

Article 114. Tipus de faltes

Les faltes es classificaran en:

a) Molt greus, que podran donar lloc a la separació del servei.

b) Greus.

c) Lleus.

Article 115. Faltes molt greus

Es consideraran com a faltes molt greus:

a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l'Estatut en l'exercici de la funció 

pública.

b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de 

naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

c) L'abandonament del servei.

d) L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l'Administració o als 
ciutadans.

e) La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o qualificats com a 
tals.

f) La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques
encomanades.
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g) La violació de la neutralitat o de la independència polítiques, servint-se de les facultats 

atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.

h) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats.

i) L'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.

j) La realització d'actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga.

k) La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei.

l) L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis mínims que siguin fixats, en cas de vaga, per 
tal de garantir la prestació de serveis que es considerin essencials.

m) La realització d'actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les 
opinions.

n) El fet de causar per negligència greu o per mala fe danys molt greus al patrimoni i els béns de 
la Generalitat.

o) El fet d'haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en el període d'un any.

p) L’incompliment, pels responsables dels registres d’Activitats i de Béns Patrimonials i
d’Interessos i pel personal que hi tingui accés, del deure de reserva professional respecte de 
les dades i les informacions que coneguin per raó de llur funció, establert per la Llei

d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

(Lletra introduïda per la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat)

Article 116. Faltes greus

Es consideren com a faltes greus:

a) L'incompliment de les ordres que provenen dels superiors i les autoritats que pugui afectar la 
tasca del lloc de treball, dins els límits assenyalats per l'article 108.2.b)

b) L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec.

c) La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de l'Administració en 

l'exercici de les seves funcions.

d) El fet d'originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part.

e) La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus dels seus 
subordinats.

f) Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin un dany a 
l'Administració, als administrats o als companys.

g) L'incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que coneix per raó 
del seu càrrec, si causa perjudici a l'Administració o s'utilitza en benefici propi.

h) La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d'abstenció establerts per via 
legal.

i) La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer necessitats de 
compliment urgent, d'acord amb el que disposa l'article 108.2.b) i 4.
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j) L'emissió d'informes, l'adopció d'acords o l'acompliment d'actuacions manifestament il·legals, si 

causa perjudici a l'Administració o als ciutadans i no constitueix falta molt greu.

k) El fet de causar danys greus en els locals, els materials o els documents del servei.

l) L'atemptat greu contra la dignitat dels funcionaris o de l'Administració.

m) L'exercici d'activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver 
obtingut l'autorització pertinent.

n) La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no constitueix falta 
molt greu.

o) L'incompliment injustificat de la jornada i l'horari de treball que, acumulat, suposi un mínim de 
deu hores per mes natural.

p) La tercera falta injustificada d'assistència al treball en un període de tres mesos, si les dues 
anteriors han estat sancionades com a faltes lleus.

q) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris o a impedir que 
siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l'horari de treball.

r) La pertorbació greu del servei.

s) En general, l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de la funció encomanada 

al funcionari.

t) La reincidència en faltes lleus.

u) La realització d'actes d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe, tipificats per 
l'article 5.tercer de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i d'actes que 

puguin comportar assetjament per raó de sexe o assetjament sexual i que no siguin constitutius 
de falta molt greu.

(Lletra introduïda per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista)

Article 117. Faltes lleus

Es consideraran com a faltes lleus:

a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l'Administració.

c) La manca d'assistència al treball injustificada d'un dia.

d) L'incompliment de la jornada i l'horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu.

e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.

f) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no 

causa perjudicis greus.

g) L'incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l'execució de tasques 

incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia.

h) L'incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixi falta molt 

greu o greu.
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Article 118. Principis del procediment disciplinari i òrgans competents per a la imposició de les 
sancions

1. El procediment per determinar la responsabilitat disciplinària i la imposició de sancions, si escauen, 
s'ha d'establir per reglament, el qual ha de garantir els principis de legalitat, contradicció, audiència, 
presumpció d'innocència i proporcionalitat i que es doni compte dels expedients disciplinaris als 

òrgans de representació col·lectiva. La durada màxima de l'expedient és de sis mesos, llevat que 
l'Administració justifiqui una pròrroga expressa o hi hagi una conducta dilatòria de l'inculpat.

2. Els òrgans competents per imposar les sancions són:

a) En el cas de faltes lleus, els secretaris generals, directors generals o assimilats, respecte al 

personal que en depengui, mitjançant un expedient disciplinari sumari que ha de garantir en 
tots els casos l'audiència prèvia a l'interessat.

b) En el cas de faltes greus, el secretari general del departament, en el qual presta serveis 
l'inculpat o del qual depèn l'organisme o l'entitat en què presta serveis, d'acord amb el 
procediment que sigui establert per reglament. En la tramitació de l'expedient, l'inculpat pot 

disposar d'assistència lletrada.

c) En el cas de faltes molt greus, el titular del departament en el qual presta serveis el funcionari 

responsable o del qual depèn l'organisme o l'entitat en què presta serveis, mitjançant
l'expedient disciplinari que sigui determinat per reglament. En la tramitació de l'expedient, el 
funcionari responsable pot disposar d'assistència lletrada.

d) No obstant el que estableixen els apartats anteriors, es pot determinar per reglament l'òrgan 
competent per a la resolució dels expedients per als casos en què els funcionaris inculpats 

prestin serveis en diferents departaments o pertanyin a col·lectius amb especificitats pròpies.

e) La sanció de separació del servei requereix en tots els casos l'informe previ de la Comissió 

Tècnica de la Funció Pública.

Article 119. Tipus de sancions

1. Les sancions que es poden imposar són:

a) Separació del servei.

b) Suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions.

c) Trasllat de lloc de treball amb canvi de residència.

d) Destitució del càrrec de comandament.

e) Trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat.

f) Revocació del nomenament d'interí.

g) Amonestació.

h) Deducció proporcional de retribucions.

i) Pèrdua d'un a tres graus personals.

2. La separació del servei, la suspensió de funcions per més d'un any i menys de sis i el trasllat de 
lloc de treball amb canvi de residència només es poden imposar per faltes molt greus.



Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre

48

3. La destitució del càrrec de comandament i la rescissió del nomenament d'interí es poden imposar 

per faltes greus o molt greus. Les sancions esmentades impossibiliten, per un període màxim de tres
anys, l'obtenció d'un nou càrrec de comandament o d'un nou interinatge, respectivament, en
l'Administració de la Generalitat.

4. El trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat i la suspensió de funcions per més de quinze 
dies i fins a un any només es poden imposar per faltes greus.

5. La suspensió de funcions fins a quinze dies i l'amonestació s'imposen per faltes lleus.

6. La deducció proporcional de retribucions pot ser imposada com a sanció principal o accessòria per 
a les faltes de puntualitat i d'assistència.

7. La suspensió de funcions per més de quinze dies pot comportar la pèrdua del lloc de treball, que ha 
de ser determinada, en funció de les circumstàncies i de la falta comesa, per l'òrgan competent per 
resoldre l'expedient, a proposta, si s'escau, de l'instructor.

8. El trasllat de lloc de treball comporta la impossibilitat de tornar a concursar, per un període màxim 
de dos anys.

9. La pèrdua de graus personals s'imposa per faltes greus o molt greus.

10. No es poden imposar sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances o 
una altra minoració dels drets de descans del funcionari o en una multa d'havers. La sanció en cap 
cas no pot comportar violació del dret a la dignitat de la persona o d'altres drets fonamentals.

Article 120. Criteris de graduació de faltes i sancions

Per graduar les faltes i les sancions, a més d'allò que objectivament hom ha comès o omès, actuant 
sota el principi de proporcionalitat, caldrà tenir en compte:

a) La intencionalitat.

b) La pertorbació en els serveis.

c) Els danys produïts a l'Administració o als administrats.

d) La reincidència.

e) La participació en la comissió o l'omissió.

Article 121. La prescripció i la inscripció de faltes i sancions

1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap 
de dos mesos.

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les imposades per 
faltes greus prescriuen al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus prescriuen al cap de dos 
mesos.

3. Les faltes comeses i les sancions imposades s'han d'inscriure en el Registre General de Personal.

4. Les inscripcions de faltes i sancions en el Registre General de Personal es cancel·len d'ofici, o a 
petició del funcionari, un cop transcorregut un període equivalent al de la prescripció de la falta, si 
durant aquest període no hi ha hagut cap nova sanció. La cancel·lació produeix els efectes pertinents, 

inclosos els relatius a l'apreciació de reincidència.


