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III. TITULUA
Eskubideak eta eginbeharrak. Enplegatu publikoen jokabide-kodea
I. KAPITULUA
Enplegatu publikoen eskubideak
14. artikulua. Norbanakoaren eskubideak.
Enplegatu publikoek honako eskubide indibidual hauek dituzte, beren zerbitzuharremanaren izaera juridikoa aintzakotzat hartuta:
a) Karrerako funtzionario-izaerari dagokion mugiezintasunerako eskubidea.
b) Egoera profesionalari dagozkion eginkizun edo atazak benetan betetzeko
eskubidea, betiere, bere lanbide-karreran izandako aurrerapen profesionalaren arabera.
c) Lanbide-karreran aurrera egiteko eta barne-sustapena izateko eskubidea, betiere,
berdintasun-, merezimendu-, eta gaitasun-printzipio konstituzionalei jarraituz, eta
horretarako sistema objektiboak eta gardenak ezarrita.
d) Emandako zerbitzuari dagozkion ordainsariak eta kalte-ordainak jasotzeko
eskubidea.
e) Lanean diharduen atalari esleitutako helburuak lortzeko lanetan parte hartzeko
eskubidea eta arduradunengandik egin beharreko atazen berri jasotzeko eskubidea.
f) Enplegatuak bere eginkizunak edo karguak bidezko eran bete dituenean, horren
ondorioz edozein jurisdikzio-arlotan prozedurarik sortuz gero, dena delako administrazio
publikoaren defentsa juridikoa eta babesa jasotzeko eskubidea.
g) Etengabeko prestakuntza izateko eta jakintza nahiz gaitasun profesionala etenik
gabe eguneratzen jarraitzeko eskubidea, ahal dela, lan-ordutegiaren barruan.
h) Lanean norberaren intimitatea, orientazio sexuala, irudia eta duintasuna
errespetatzeko eskubidea, batez ere, jazarpen sexuala, sexuagatikoa, morala eta lanekoa
saihesteko.
i) Inolako bereizkeriarik ez jasateko eskubidea, jaiotza, arraza edo etnia, generoa,
sexua edo orientazio sexuala, erlijioa edo sinesmenak, iritzia, desgaitasuna, adina edo
bestelako egoera edo inguruabar pertsonal nahiz sozialak direla-eta.
j) Norberaren bizimodua, lan-arlokoa eta familiartekoa elkarri egokitzea lagunduko
dioten neurrietarako eskubidea.
k) Adierazpen-askatasuna izateko eskubidea, ordenamendu juridikoaren mugak
errespetatuta.
l) Lanean, osasunari eta segurtasunari dagokienez, babes eraginkorra jasotzeko
eskubidea.
m) Oporrak, atsedenaldiak, baimenak eta lizentziak izateko eskubidea.
n) Erretiroa hartzeko eskubidea, aplikatu beharreko arauetan ezarritako xedapen eta
baldintzen arabera.
o) Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko eskubidea, aplikatu beharreko
araubidearen arabera.
p) Lanbide-elkarteetara askatasunez biltzeko eskubidea.
q) Ordenamendu juridikoak emandako gainerako eskubideak.
15. artikulua. Taldean baliatzen diren norbanakoen eskubideak.
Enplegatu publikoek modu kolektiboan baliatzen diren honako eskubide indibidual
hauek dituzte:
a) Askatasun sindikala izateko eskubidea.
b) Negoziazio kolektiboan jarduteko eskubidea eta lan-baldintzak ezartzerakoan
parte hartzekoa.
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c) Greba egiteko eskubidea, gizartearentzako ezinbesteko zerbitzuak gordeko direla
bermatuta.
d) Laneko gatazka kolektiboak planteatzeko eskubidea, kasuan-kasuan aplikatu
beharreko legeriaren arabera.
e) Biltzeko eskubidea, estatutu honetako 46. artikuluan ezarritako xedapenen
arabera.
II. KAPITULUA
Lanbide-karreran aurrera egiteko eta barne-sustapena izateko eskubidea.
Jardunaren ebaluatzea
16. artikulua. Karrerako funtzionarioen lanbide-karrerari buruzko kontzeptua, printzipioak
eta modalitateak.
1. Karrerako funtzionarioek lanbide-sustapena izateko eskubidea izango dute.
2. Igotzeko aukeren eta lanbide-garapeneko itxaropenen multzo ordenatua da karrera
profesionala, eta berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioekin bat gauzatzen da.
Bide horretatik, administrazio publikoek beren karrerako funtzionarioen lanbideprestakuntza eguneratzeko eta hobetzeko lana sustatuko dute.
3. Estatutu hau garatzeko emango diren Funtzio Publikoko legeek arautuko dute
eremuetako bakoitzean aplikatu beharreko lanbide-karrera zer-nolakoa izango den;
besteak beste, honako modalitate hauetakoren bat edo batzuk aplika daitezke banaka
nahiz batera:
a) Karrera horizontala; gradua, kategoria, eskaloi edo antzeko kontzeptuak oinarri
hartuta, aurrera joan daiteke, lanpostuz zertan aldatu izan gabe, eta, betiere, estatutu
honetako 17. artikuluaren b) letran eta 20. artikuluaren 3 zenbakian ezarritakoari jarraituz.
b) Karrera bertikala; era horretara, lanpostuen egituran igo egin daiteke, estatutu
honetako V. tituluko III. kapituluan lanpostuak betetzeko ezarritako prozedurak erabilita.
c) Barne-sustapen bertikala; horren bidez, kidego batetik edo lanbide-sailkapeneko
azpitaldeko eskala batetik (edo talde batekotik, baldin eta azpitalderik ez badago) goragoko
beste batera igo daiteke, 18. artikuluan ezarritakoaren arabera.
d) Barne-sustapen horizontala; horrela, azpitalde profesional bereko kidegoetara edo
eskaletara irits daiteke, 18. artikuluan ezarritakoaren arabera.
4. Karrerako funtzionarioek modalitate bertikalean nahiz horizontalean bietan aldi
berean egin ahal izango dute aurrera, baldin eta dagokion administrazioak biak eremu
berean ezarrita baditu.
17. artikulua. Karrerako funtzionarioen karrera horizontala.
Estatutu hau garatzeko emango diren Funtzio Publikoko legeek arautu ahal izango
dute karrerako funtzionarioen karrera horizontala, horretarako, besteak beste, honako arau
hauek aplikatzeko aukera emanda:
a) Igotzeko graduak, kategoriak eta eskaloiak zehazteko sistema bat egituratu behar
da, eta horietako bakoitzerako ordainsaria finkatu. Igoerak, oro har, ondoz ondokoak
izango dira, beste aukera batzuk aurreikusita dituzten salbuespen-egoeretan izan ezik.
b) Funtzionarioak izandako lan-ibilbidea eta -jarduna, egindako lanen kalitatea,
bereganatutako jakintzak eta, azkenik, jarduna ebaluatzearen emaitza balioetsi behar dira.
Bestelako merezimenduak eta gaitasunak ere balioetsi ahal izango dira, betetako
eginkizunaren espezifikotasuna eta jasotako esperientzia aintzat hartuta.
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18. artikulua. Karrerako funtzionarioen barne-sustapena.
1. Barne-sustapena hautaketa-prozesuen bitartez egingo da, betiere, berdintasun-,
merezimendu-, eta gaitasun-printzipio konstituzionalak eta estatutu honetako 55.2
artikuluan ezarritakoak beteko direla bermatuta.
2. Prozesuan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak bete behar dituzte
funtzionarioek; gutxienez, bi urteko antzinatasuna izan behar dute beheko azpitaldean
zerbitzu aktiboan (edo lanbide-sailkapeneko beheko taldean, baldin eta azpitalderik ez
badago); eta dagozkien hautaketa-probak gainditu behar dituzte.
3. Estatutu hau garatzeko emango diren Funtzio Publikoko legeek artikulatuko dituzte
barne-sustapena egiteko sistemak; era berean, karrerako funtzionarioak, azpitalde bereko
beste kidego eta eskala batzuetakoak izanda ere, zein kidego eta eskalatara irits
daitezkeen zehaztu ahalko dute.
Horrez gainera, estatutu hau garatzeko emango diren Funtzio Publikoko legeetan
ezarriko da karrerako funtzionarioak zein kidego eta eskalatara iritsi ahal izango diren,
betiere, bakoitzari dagokion azpitalde beraren barruan.
4. Administrazio publikoek neurriak hartuko dituzte beren langileek barnesustapenean eta lanbide-karreran aurrera egiteko hautaketa-prozesuetan parte har
dezaten sustatzeko.
19. artikulua. Langile lan-kontratudunen lanbide-karrera eta sustapena.
1. Langile lan-kontratudunek lanbide-sustapena izateko eskubidea izango dute.
2. Langile lan-kontratudunen lanbide-karrera eta sustapena Langileen Estatutuan edo
hitzarmen kolektiboetan jasotako prozedurak erabiliz bideratu eta gauzatuko dira.
20. artikulua. Jarduna ebaluatzea.
1. Administrazio publikoek beren enplegatuen jarduna ebaluatzeko bidea emango
duten sistemak ezarriko dituzte.
Jarduna ebaluatzeko prozeduraren bidez neurtu eta balioetsiko dira laneko jokabidea
eta errendimendua edo emaitzen lorpena.
2. Jarduna ebaluatzeko sistemek, betiere, gardentasuna, objektibotasuna,
inpartzialtasuna eta bereizkeriarik eza oinarri dituzten irizpideak hartu behar dituzte aintzat
eta enplegatu publikoen eskubideei kalterik egin gabe aplikatu behar dira.
3. Administrazio publikoek erabakiko dute ebaluazio horrek zein ondorio izan behar
duen lanbide-karrera horizontala osatzerakoan, prestakuntza hartzerakoan, lanpostuak
betetzerakoan, eta estatutu honen 24. artikuluan jasotako ordainsari osagarriak
ordaintzerakoan.
4. Lehiaketa bidez lortutako lanpostuan jarraitzeko erabakia, administrazio
publikoetako bakoitzak ezarritako ebaluazio-sistemen arabera, enplegatuaren jardunaren
ebaluazioari lotuta egongo da; horrez gain, interesdunari entzungo zaio eta dagokion
ebazpen arrazoitua emango da.
5. Lanbide-karrera horizontala, estatutu honen 24. artikuluaren c) letran jasotako
ordainsari osagarriak eta lehiaketa-prozedura bidez lortutako lanpostutik kentzeko erabakia
aplikatzeko orduan, beharrezkoa izango da, aldez aurretik, jarduna ebaluatzeko bidea
emango duten sistema objektiboak —artikulu honen 1. eta 2. zenbakietan ezarritakoaren
arabera— onartzea, kasuan-kasuan.
III. KAPITULUA
Ordainsari-eskubidea
21. artikulua. Ordainsarien zenbatekoak eta igoerak ezartzea.
1. Funtzionarioen oinarrizko ordainsarien zenbatekoak eta funtzionarioen ordainsari
osagarrien zenbateko orokorren igoerak, baita langile lan-kontratudunen soldata-masa
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handitzeko igoerak ere, aurrekontu-ekitaldi bakoitzean agertu beharko dira jasota dagokion
aurrekontuen legean.
2. Ordainsarietarako proposatutako igoera, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean
langileei ordaintzeko urtean-urtean finkatzen den muga gainditu eta, orokorrean, muga
horretatik gorako soldata-masa handitzea badakar, ezin izango da onartu.
22. artikulua. Funtzionarioen ordainsariak.
1. Karrerako funtzionarioen ordainsariak bi eratakoak izaten dira: oinarrizkoak eta
osagarriak.
2. Funtzionarioak bere kidego edo eskalak atxikita duen lanbide-sailkapeneko
azpitaldearen arabera (edo taldearen arabera, azpitalderik ez badago), eta horretan
izandako antzinatasuna aintzat hartuta jasotzen ditu oinarrizko ordainsariak. Oinarrizko
ordainsari horien barruan aparteko ordainsarietako soldata-osagaiak eta hirurtekoak daude
sartuta.
3. Lanpostuaren ezaugarriak, funtzionarioaren lanbide-karrera, jarduna, eta
errendimendua edo emaitzak aintzat hartuta ematen dira ordainsari osagarriak.
4. Aparteko ordainsariak urtean bi aldiz emango dira; horietako bakoitzean jasoko
dira hilabeteko oinarrizko ordainsariari dagokion zenbatekoa eta ordainsari osagarri
guztiak, 24. artikuluaren c) eta d) letretan adierazitakoak salbuespen izanik.
5. Egindako edozein zerbitzu ordaintzeko kontraprestazio gisa ezin izango da parte
hartu ez zergetan ez administrazio publikoen inolako diru-sarreretan, eta, era berean, ezin
izango da inolako saririk izan isunetan, ezta arauen arabera zerbitzuei atxikita badaude
ere.
23. artikulua. Oinarrizko ordainsariak.
Oinarrizko ordainsariak Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean finkatzen dira; honako
hauek izaten dira beren osagai bakar-bakarrak:
a) Lanbide-sailkapeneko azpitalde bakoitzerako finkatutako soldata (edo talde
bakoitzerako finkatutakoa, azpitalderik ez badago).
b) Hirurtekoak; zerbitzuan emandako hiru urteko denbora-tarte bakoitzagatik jasotzen
den diru kopurua da hori; kopurua berdina da lanbide-sailkapeneko azpitalde bakoitzean
(edo talde bakoitzean, azpitalderik ez badago).
24. artikulua. Ordainsari osagarriak.
Funtzionarioen ordainsari osagarrien zenbatekoa eta egitura administrazio publikoetako
bakoitzak dituen legeen arabera ezarriko dira, besteak beste, honako faktore hauek
aintzakotzat hartuta:
a) Administrazio-karrerako sisteman funtzionarioak egin duen aurrerabidea.
b) Lanpostu jakin batzuetan jarduteko orduan izaten den aparteko zailtasun teknikoa,
erantzukizuna, dedikazioa, bateraezintasuna edo lan egiteko orduan kontuan izan behar
diren baldintzak.
c) Funtzionarioak lan egiteko orduan erakusten duen interes-maila, ekimena eta
ahalegina, eta lortutako emaitzak edo errendimendua.
d) Lanaldi arruntetik kanpora emandako zerbitzu bereziak.
25. artikulua. Bitarteko funtzionarioen ordainsariak.
1. Bitarteko funtzionarioek atxikita duten azpitaldeari dagozkion oinarrizko
ordainsariak eta aparteko ordainsariak jasoko dituzte, edo taldeari dagozkionak, baldin eta
azpitalderik ez badago. Era berean, 24. artikuluaren b), c) eta d) idatz-zatietan adierazitako
ordainsari osagarriak ere jasoko dituzte, eta izendatu zaien kidegoan edo eskalan
sartutakoan hartu duten kategoriari dagozkionak ere bai.
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2. Estatutu hau indarrean jarri aurretik zerbitzuan emandako urteetan osatutako
hirurtekoak aintzat hartuko dira; ordainketa-ondorioak, baina, estatutu hau indarrean
hasten denean, orduantxe hasiko dira.
26. artikulua. Praktiketako funtzionarioen ordainsariak.
Administrazio publikoek erabakiko dute praktikaldian diren funtzionarioen ordainsariak
zenbatekoak izango diren; gutxienez, funtzionario horiek sartzekoak diren azpitaldeko
soldatak bestekoak izango dira (edo taldekoak bestekoak, azpitalderik ez badago).
27. artikulua. Langile lan-kontratudunen ordainsariak.
Langile lan-kontratudunen ordainsariak finkatzeko orduan, lan-arloko legeria, aplikatu
beharreko hitzarmen kolektiboa eta lan-kontratua hartuko dira oinarri, betiere, estatutu
honen 21. artikuluan ezarritakoa errespetatuta.
28. artikulua. Kalte-ordainak.
Funtzionarioek eman duten zerbitzuari dagozkion kalte-ordainak jasoko dituzte.
29. artikulua. Ordainsari geroratuak.
Administrazio publikoek diru-kopuru jakinak erabili ahal izango dituzte, gehienez ere,
Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean finkatzen den soldata-masaren portzentajera
iritsita, beren eremuetan diharduten langileentzat enpleguko pentsio-planak edo asegurukontratu kolektiboak osatzeko ekarpenak finantzatzeko, erretiro-gertakizunaren estaldura
ere barnean dela, betiere, pentsio-planak erregulatzeko arautegian ezarritakoaren arabera.
Enpleguko pentsio-planak edo aseguru-kontratu kolektiboak osatzeko ekarpenak
finantzatzen erabilitako diru-kopuruak ordainsari geroratutzat joko dira ondorio guztietarako.
30. artikulua. Ordainsarietako kenkaria.
1. Ezar daitekeen diziplina-zehapenari kalterik egin gabe, langileak bete gabe utzi
duen lanaldiaren zatiak kenkari proportzionala eragingo du hartzekoetan; kenkari horrek ez
du zehapen-izaerarik izango.
2. Greba-eskubidea baliatzen duten langileek ez dute ez sorraraziko ezta jasoko ere
egoera horretan egon diren bitartean denbora-tarte horri dagokion ordainsaririk; hartzekoen
kenkari horrek ez du zehapen-izaerarik izango eta bakoitzari dagozkion gizarte-prestazioen
araubidean ere ez du eraginik izango.
IV. KAPITULUA
Negoziazio kolektiboan jarduteko, ordezkariak izateko eta instituzioetan parte
hartzeko eskubidea. Biltzeko eskubidea
31. artikulua. Printzipio orokorrak.
1. Enplegatu publikoek negoziazio kolektiboan jarduteko, ordezkariak izateko eta
instituzioetan parte hartzeko eskubidea dute, beren lan-baldintzak ezartzeko orduan.
2. Administrazio publikoetako enplegatuen lan-baldintzak ezartzerakoan negoziatzeko
eskubidea izatea da, lege honen ondorioei dagokienez, negoziazio kolektiboan jarduteko
eskubidea.
3. Ordezkariak izateko eskubidea, lege honen ondorioei dagokienez, ordezkariak
hautatzeko eta organo bateratuak eratzeko ahalmena izatea da, horien bitartez,
administrazio publikoen eta beren enplegatuen arteko elkarrizketa bideratu ahal izan dadin.
4. Instituzioetan parte hartzeko eskubidea, lege honen ondorioei dagokienez, legez
ezarriko diren erakunde eta organismoetako kontrol- eta jarraipen-organoetan sindikatuen
bitartez parte hartzeko eskubidea da.
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5. Artikulu honetan ezarritako eskubideak baliatzeko eta bermatzeko, kapitulu
honetan erregulatutako berariazko organoak eta sistemak erabiliko dira, nahiz eta beste
lankidetza-bide batzuk ere egon daitezkeen administrazio publikoen eta beren enplegatu
publikoen edo horien ordezkarien artean.
6. Funtzio Publikoaren eremuan ordezkaritzarik gehien duten sindikatuek hautaketaorganoen ebazpenen aurka errekurtsoak jartzeko zilegitasuna dute administrazio-bidean
nahiz jurisdikzio-bidean.
7. Kapitulu honetan jasotako eskubideak baliatzeko orduan, honako estatutu honetan
eta bere garapen-legeetan ezarritakoa errespetatu beharko da beti.
8. Administrazio publikoetan izan beharreko lan-baldintzak ezartzeko prozedurei
dagokienez, Espainiak berretsita dituen nazioarteko hitzarmen eta akordioetan jasota
dauden xedapenak hartu behar dira beti aintzakotzat.
32. artikulua.
hartzea.

Langile lan-kontratudunen negoziazio kolektiboa, ordezkaritza eta parte-

1. Lan-kontratua duten enplegatu publikoen parte-hartzea, ordezkaritza eta
negoziazio kolektiboa arautzeko orduan, laneko legeria izango da oinarri, kapitulu honetatik
berariaz aplikatu behar zaizkien aginduei kalterik egin gabe.
2. Langile lan-kontratudunei eragiten dieten hitzarmen kolektiboak eta akordioak
beteko direla bermatzen da, salbu eta, aparteko kasuetan, egoera ekonomikoa errotik
aldatu izanaren ondorioz interes publikoko arrazoi larriren bat dagoelako, administrazio
publikoetako gobernu-organoek dagoeneko sinatuta dauden itunak eta akordioak betetzeko
eginbeharra etenda utzi edo aldatu behar dutenean, betiere, interes publikoa babesteko
beharrezko den hein horretan zehatz-mehatz.
Horrelakoetan, administrazio publikoek sindikatuei eman beharko diete etendura edo
aldaketa horren arrazoien berri.
Nolanahi ere, honelakoetan joko da egoera ekonomikoaren funtsezko aldaketaren
ondoriozko interes publikoko kausa larria dagoela, besteak beste: administrazio publikoek
kontu publikoak doitzeko eta berrorekatzeko neurriak edo planak edo ekonomia-finantza
arlokoak hartu behar dituztenean aurrekontu-egonkortasuna edo defizit publikoa zuzena
dela bermatzeko.
33. artikulua. Negoziazio kolektiboa.
1. Funtzionario publikoen lan-baldintzak finkatzeko negoziazio kolektiboa, betiere,
legezkotasuna, aurrekontu-estaldura, betebeharrezkotasuna, negoziatzeko fede ona,
publikotasuna eta gardentasuna printzipiotzat hartuta egingo da, kapitulu honetan
aurreikusitakoa eta Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege
Organikoaren 6.3.c), 7.1 eta 7.2 artikuluetan erakunde sindikalei aitortutako ordezkaritzagaitasuna baliatuz.
Horretarako, negoziazio-mahaiak eratuko dira, eta, legitimazioa dutelako, bertan
izango dira, alde batetik, dagokion administrazio publikoaren ordezkariak, eta, bestetik,
estatu osoan ordezkaritzarik gehienduten erakunde sindikalak, autonomia-erkidegoan
ordezkaritzarik gehien duten erakunde sindikalak, eta, Langileen Batzordeak eta
Ordezkariak aukeratzeko hauteskundeetan, bakoitzaren berariazko eraketa-eremuan
dauden hauteskunde-unitatean, ordezkarietatik ehuneko 10 edo gehiago lortu duten
sindikatuak.
2. Administrazio publikoek izaera teknikoko organoak sor ditzakete, eta beren esku
utzi negoziazio kolektiboaren inguruko jardunak; aurretiaz jaso beharreko jarraibide
politikoak jasota, negoziazio kolektiboan organo horiek izango dute beren gain
administrazio publikoen ordezkaritza, nahiz eta gero horretarako eskumena duten gobernuedo administrazio-organoek berretsi beharko dituzten lortutako akordioak.
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34. artikulua. Negoziazio-mahaiak.
1. Funtzionario publikoen negoziazio kolektiboa egiteko, Estatuko Administrazio
Orokorraren eremuko Negoziazio Mahai Orokorra eratuko da; horrez gain, autonomiaerkidegoetan ere mahai bana eratuko da, eta Ceuta eta Melilla hirietan eta tokierakundeetan ere bai.
2. Negoziatzeko legitimazioa aitortzen zaie udalerri-elkarteei, baita udalerria baino
lurralde-eremu handiagoko tokierakundeei ere. Ondorio horietarako, udalerriek aukera
izango dute dagokion eremuan egiten ari den negoziazio kolektiboari atxikitzeko,
negoziazioa hasi aurretik nahiz ondoren.
Era berean, administrazio edo erakunde publikoek aukera izango dute autonomiaerkidego bakoitzeko lurraldearen barruan lortutako akordioei edo udalerria baino lurraldeeremu handiagokoei atxikitzeko.
3. Mahai orokorrei berariaz dagokien eskumena da beren eremuko funtzionario
guztiei dagozkien lan-baldintzen inguruko gaiak negoziatzea.
4. Negoziazio-mahai orokorrek hala erabakitzen badute, Sektoreko Mahaiak eratzeko
aukera izango dute, betiere, eraginpeko administrazioen erakundeetako lan-baldintza
bereziak aintzakotzat hartuta edo funtzionario publikoen sektore jakin batzuen ezaugarriak
edo kopuruak kontuan izanik.
5. Sektoreko Mahaien eskumenak bere barruan hartzen ditu sektoreko funtzionarioei
dagozkien arloak izanda Mahai Orokorrak erabaki gabe utzi dituen gai erkideak edo Mahai
Orokorrak berariaz haiei agindu edo haien esku utzitakoak.
6. Dagokion administrazioak eta sindikatuen ordezkaritzaren gehiengoak, ados
jarrita, erabakitzen duten egunean abiaraziko da Mahai bakoitzean negoziazio-prozesua.
Ados jarri ezean, negoziazio-prozesua hilabeteko epean hasiko da gehienez ere,
zilegitasuna duen alderdietako baten gehiengoak prozesua abiarazteko eskatzen duenetik
hasita, legez edo itunez aurkako agindurik ez badago behintzat.
7. Bi alderdiek fede onaren printzipioa errespetatuta negoziatu beharko dute eta
negoziazioari buruz beharrezko duten informazio guztia eman beharko diote elkarri.
35. artikulua. Negoziazio-mahaien eraketa eta osaera.
1. Estatutu honetako 34. eta 36.3 artikuluetan eta hamabigarren xedapen gehigarrian
adierazitako mahaiak balio osoz eratutzat joko dira, dagokion administrazioaren
ordezkaritza bertan egoteaz gainera, dena delako eremuko erakunde sindikalek, gutxienez,
ordezkaritza-organo bateratuetako kideen gehiengo osoa dutenean; betiere, horretarako
legitimazioa duten erakunde sindikal guztiek, bakoitzaren ordezkaritzaren arabera,
mahaietan parte hartzeko eskubidea izaten jarraituko dutela.
2. Sindikatuek duten ordezkaritza-maila aldatzen denean, negoziaziomahaien osaera
ere aldatu behar da, beraz, erakunde sindikalek eurek jakinarazi beharko dute aldaketa
izan dela; horretarako eskumena duen Erregistroko Bulego Publikoak dagokion ziurtagiria
emango du bi urtean behin, aipatutako mahaiak eratu diren egunetik hasita.
3. Negoziazioan diharduten alderdiei dagokie mahaiak osatzeko kideak izendatzea.
Zeregin horretan aholkularien laguntza jaso ahal izango dute, eta aholkulari horiek, hitza
bai, baina botorik ez dute izango.
4. Estatutu hau garatzeko arauetan ezarriko da eremu bakoitzerako osatu beharreko
mahai bakoitzak zenbat kide izan behar dituen; dena dela, alderdietako batek ere ezin
izango du hamabost kidetik gora izan.
36. artikulua. Negoziazio-mahai orokorrak.
1. Administrazio publikoetako Negoziazio Mahai Orokorra eratuko da. Administrazio
publikoen ordezkaritza unitarioa izango da; Estatuko Administrazio Orokorra izango da
buru, eta autonomia-erkidegoen, Ceuta eta Melilla hirien eta Espainiako Probintzien eta
Udalerrien Federazioaren ordezkariak izango dira bertan, negoziatu beharreko gaiak zein
diren, horren arabera.
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Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoaren 6. eta 7.
artikuluetan ezarritakoaren arabera mahaietan parte hartzeko legitimizatuta dauden
erakunde sindikalen ordezkaritza langileen ordezkaritza-organoetako —langileen
ordezkariak, langileen batzordea, enpresa-batzordean— partaide izateko hauteskundeen
ondorioz lortutako emaitzen arabera banatuko da, administrazio publiko guztiak
aintzakotzat hartuta.
2. Mahai horretan negoziatu beharko dira, honako estatutu honen 37. artikuluari
lotuta, oinarrizko arau izaeraz Estatu osorako erregulatzekoak diren gaiak, betiere, Funtzio
Publikoaren arloan dituzten eskumen esklusiboak eta partekatuak direla-eta, autonomiaerkidegoekin beren lurralde-eremuetan lor litezkeen akordioei kalterik egin gabe.
Administrazio publikoetako negoziazio-mahai orokor horretan negoziatu beharreko
gaia izango da, bereziki, administrazio publikoen zerbitzuan diharduten langileen
ordainsarien zenbatekoetan egiten den igoera globala, urtean behin Estatuko Aurrekontu
Orokorrei buruz egiten den lege-proiektuan sartu beharrekoa.
3. Administrazio publikoetako bakoitzean funtzionario, estatutupeko langile eta langile
lan-kontratudun guztientzat erkide diren laneko baldintza eta gai guztiak negoziatzeko
orduan, negoziazio-mahai orokor bat eratuko da Estatuko Administrazio Orokorrean,
autonomia-erkidegoetako bakoitzean, Ceuta eta Melilla hirietan eta toki-erakundeetan.
Administrazio publikoetako negoziazio-mahai orokorrean erakunde sindikalek izan
beharreko ordezkaritza dela-eta goragoko zenbakian ezarritako irizpideak aplikatu behar
dira mahai orokor horietan, betiere, funtzionarioak eta langile lan-kontratudunak
ordezkatzeko organoetan parte hartzeko hauteskundeetan kasuan-kasuan izandako
emaitzak aintzakotzat hartuta, dagokion ordezkaritza-eremuan.
Horrez gainera, mahai orokor horietan partaide izango dira administrazio publikoetako
negoziazio-mahai orokorrean parte hartzen duten erakunde sindikalak ere, baldin eta,
gutxienez, dena delako mahai horri dagokion eremuan funtzionarioak edo langile lankontratudunak ordezkatzeko kideen 100etik 10 lortu badute.
37. artikulua. Negoziazio-gaiak.
1. Administrazio publikoetako bakoitzak dituen eskumenei lotuta, bakoitzak bere
eremuan eta kasuan-kasuan legez dagokion irismena izanik, ondorengo zerrendan
jasotako hauek izango dira negoziazio-gaiak:
a) Estatuko nahiz autonomia-erkidegoetako Aurrekontu Orokorren Legean
ezarritakoaren arabera, administrazio publikoetako langileen ordainsarietan egin beharreko
igoera aplikatzea.
b) Funtzionarioen ordainsari osagarrien zenbatekoa ezartzea eta aplikatzea.
c) Irizpide orokorrak finkatzeko arauak, gai hauek direla eta: enplegu publikora iristea,
karrera egitea, lanpostuak betetzeko moduak, lanpostuak sailkatzeko sistemak eta giza
baliabideak antolatzeko planak eta planifikazio-tresnak.
d) Jarduna ebaluatzeko orduan, irizpide eta mekanismo orokorrak finkatzeko arauak.
e) Gizarte-aurreikuspen osagarrirako planak.
f) Barne-sustapeneko eta prestakuntzako planei eta funtsei buruzko irizpide
orokorrak.
g) Gizarte-prestazio eta klase pasiboen pentsioak zehazteko irizpide orokorrak.
h) Eskubide sindikalei eta parte-hartzeari buruzko proposamenak.
i) Gizarte-ekintzari buruzko irizpide orokorrak.
j) Laneko arriskuen prebentziorako arautegian halaxe ezarrita daudenak.
k) Funtzionarioen lan-baldintzetan eta ordainsarietan eragina dutenak, baldin eta
horiek arautzeko lege-mailako arauak izatea beharrezkoa bada.
l) Enplegu publikoaren eskaintzei buruzko irizpide orokorrak.
m) Hauei dagozkienak: lan-egutegia, ordutegiak, lanaldiak, oporrak, baimenak,
mugigarritasun funtzionala eta geografikoa, baita giza baliabideak estrategikoki
planifikatzeko irizpide orokorrak ere, enplegatu publikoen lan-baldintzetan eragina duten
alderdiei dagokienez.
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2. Honako gai hauek ez dira izango nahitaez negoziazioan aztertu beharrekoak:
a) Administrazio publikoen erabakiak, baldin eta beren antolamendu-ahalei eragiten
badiete.
Administrazio publikoek beren antolamendu-ahalekin loturik hartzen dituzten erabakien
ondorioek aurreko zenbakian adierazitako funtzionario publikoen lan-baldintzetan eragina
dutenean, egoki izango da baldintza horiek estatutu honetan adierazitako erakunde
sindikalekin negoziatzea.
b) Zerbitzu publikoen erabiltzaileek eta herritarrek dituzten eskubideen erregulazioa
bai eta administrazioko egintzak eta xedapenak eratzeko prozedura ere.
c) Zuzendaritzako langileen lan-baldintzak zehazteko erabakiak.
d) Hierarkia-harremanari dagozkion zuzendaritza- eta kontrol-ahalmenak.
e) Enplegu publikora iristeko eta lanbide-sustapena egiteko sistemak, irizpideak,
organoak eta prozedurak finkatzeko erregulazioa eta mugapen zehatza, kasuan-kasuan.
38. artikulua. Itunak eta akordioak.
1. Dagokion negoziazio-mahaiaren barruan, administrazio publikoen ordezkariek
itunak eta akordioak lotu ahal izango dituzte mahaian parte hartzeko zilegitasuna duten
erakunde sindikalen ordezkariekin, aipatutako administrazio horietako funtzionarioen
laneko baldintzak zehazteko.
2. Ituna lotzeko orduan, sinatzaile den administrazio-organoaren eskumen-eremuari
eta eremu horri bakarrik dagozkion gaiak tratatu ahal izango dira, eta, betiere, dagokion
eremu horretako langileei aplikatuko zaie zuzenean.
3. Administrazio publikoetako gobernu-organoen eskumenekoak diren gaiak tratatuko
dira akordioetan. Akordioa baliozkoa eta eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da organo
horiek berariaz onespen formala ematea. Behin akordioak berretsi eta gero, hor erabakitako
gaiak, gobernu-organoek behin betiko erabakitzeko modukoak direnean, beren aplikazioeremuan dauden langileei aplikatu behar zaizkie zuzenean, nahiz eta gero, ondorio
formaletarako, dagokion erregelamenduzko araudia aldatzea edo, hala badagokio, indarrik
gabe uztea ekar lezakeen horrek.
Berretsitako akordioetan legearen erreserbarako gordeta dauden gaiak tratatzen
badira, eta, horrenbestez, Gorte Nagusiek edo autonomia-erkidegoetako legebiltzarrek
bakarrik badute gai horiek behin betiko xedatzeko gaitasuna, orduan, edukiak ez du
zuzeneko eraginkortasunik izango. Nolanahi den ere, egoera horretan egonez gero, tokiantokian legegintzako ekimena duen gobernu-organoak dagokion lege-proiektua egin, onetsi
eta igorri beharko du Gorte Nagusietara edo autonomia-erkidegoetako legebiltzarretara,
betiere, akordioan bertan xedatutakoaren arabera eta aurretiaz erabakitako epean.
Akordioak berrespenik ez duenean, edo, hala badagokio, akordioan erabakitakoa
dagokion lege-proiektuan sartzeari berariaz ezezkoa ematen zaionean, tratatutako gaiak
berriz negoziatzen hasi beharko da hilabeteko epean, gutxienez negoziazio-mahaiko
alderdietako bateko gehiengoak halaxe eskatzen badu.
4. Itunetan eta akordioetan ondo zehaztuta utzi behar dira bai itunpean dauden
alderdiak, bai hitzarmenaren eremuan sartzen diren pertsonak, egitekoak, lurraldea eta
denbora, baita hitzarmenen amaiera iragartzeko modua, aurreabisu-epea eta hura
salatzeko baldintzak ere.
5. Itunak eta akordioak nola doazen begiratzeko Batzorde Paritarioak eratuko dira,
alderdiek zehaztutako osaera eta eginkizunak errespetatuta.
6. Egindako itunak eta akordioak, behin berretsitakoan, eskumena duen
administrazioetako bakoitzak ezartzen duen Bulego Publikora igorri beharko dira, eta
dagokion agintariak lurralde-eremuaren arabera dagokion aldizkari ofizialean argitara
daitezela aginduko du.
7. Baldin eta akordiorik lortzen ez bada negoziazioan edo artikulu honetako 3
zenbakiaren azken lerrokadan jasotako bigarren negoziazioan, eta, hala dagokionean,
behin gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko prozedurak amaituta daudela, administrazio
publikoetako gobernu-organoen esku egongo da funtzionarioen lan-baldintzak ezartzea,
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betiere, artikulu honen 11., 12. eta 13. zenbakietan jasotako salbuespenak aintzat
harturik.
8. Itunetan eta akordioetan, 37. artikuluan ezarritakoaren arabera, funtzionario eta
langile lan-kontratudun guztientzat erkide diren laneko gai eta baldintza orokorrak
jasotzen badira, artikulu honetan ezarritakoa aintzat hartu eta aplikatuko da
funtzionarioentzat, eta, Langileen Estatutuaren 83. artikuluan ezarritakoa langile lankontratudunentzat.
9. Itunetan eta akordioetan, negoziazio kolektiboko egitura ezartzeaz gainera, hainbat
eremutan batera egindako negoziazioetan sor daitezkeen gatazkak ebazteko arauak
finkatu, eta negoziazio-unitateen artean errespetatu beharreko lehentasun- eta
osagarritasun-irizpideak ezarri ahal izango dira, betiere, bakoitzaren eremuari dagokionez
eta administrazio publikoetako bakoitzak dituen eskumenak aintzat hartuta.
10. Itunak eta akordioak beteko direla bermatzen da. Salbuespen bakarra izango da,
egoera ekonomikoa funtsean eta nabarmen aldatzearen ondorioz interes publikoetan
eragina duen arazo larriren bat sortu delako, administrazio publikoetako gobernu-organoek
dagoeneko sinatuta dauden itunak eta akordioak betetzeko eginbeharra etenda utzi edo
aldatu behar izatea, betiere, interes publikoa babesteko beharrezko den hein horretan
zehatz-mehatz.
Horrelakoetan, administrazio publikoek sindikatuei eman beharko diete etendura edo
aldaketa horren arrazoien berri.
Nolanahi ere, zenbaki honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honelakoetan joko da
egoera ekonomikoaren funtsezko aldaketaren ondoriozko interes publikoko kausa larria
dagoela, besteak beste: administrazio publikoek kontu publikoak doitzeko eta
berrorekatzeko neurriak edo planak edo ekonomia-finantza arlokoak hartu behar
dituztenean aurrekontu-egonkortasuna edo defizit publikoa zuzena dela bermatzeko.
11. Aurkakorik adostu ezean, urtetik urtera luzatuko dira itunak eta akordioak,
alderdietako batek berariaz amaiera iragartzen ez badu,.
12. Itun eta akordioen iraupena amaitutakoan, itunetan eta akordioetan ezarritakoaren
araberakoa izango da bertan jasotakoaren indarraldia.
13. Itunek eta akordioek, aurreko beste batzuen ondorengo direnean, erabat indarrik
gabe uzten dituzte aurretik izandako horiek, berariaz alderen bat edo beste mantentzea
erabakitzen ez bada.
39. artikulua. Ordezkaritza-organoak.
1. Langileen ordezkariak eta langileen batzordeak dira funtzionarioak ordezkatzeko
berariaz eratuko diren organoak.
2. Hauteskunde-unitateetan funtzionarioen kopurua 6koa edo hortik gorakoa bada
eta 50etik beherakoa, langileen ordezkariei dagokie ordezkaritza burutzea. Funtzionario
kopurua 30era bitartekoa bada, ordezkari bakarra izango da; 31tik 49ra bitartekoa bada,
hiru; denek batera eta era mankomunatuan jardungo dute.
3. Langileen batzordea eratuko da, baldin eta hauteskunde-unitateko erroldan,
gutxienez, 50 funtzionario badaude.
4. Hauteskunde-unitateak nola ezarri behar diren Estatuak eta autonomiaerkidegoetako bakoitzak arautu behar du, bakoitzak bere legegintzako eskumenen
barruan. Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoaren 6. eta
7. artikuluen arabera zilegitasuna duten erakunde sindikalekin aurretik akordioa
adostutakoan, administrazio publikoetako gobernu-organoek hauteskunde-unitateak aldatu
edo ezarri ahal izango dituzte, kolektiboen kopurua eta ezaugarriak aintzat hartuta, betiere,
unitateen antolamendua administrazio-egiturei edo eratu diren edo eratzekoak diren
negoziazio-eremuei egokituta.
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5. Langileen batzorde bakoitzak ordezkari kopuru jakina izango du, dagokion
hauteskunde-unitateko funtzionario kopuruaren arabera, eta, Langileen Estatutuan
ezarritakoarekin bat etorrita, honako eskala hau hartuko du aintzakotzat:
50-100 funtzionario: 5.
101-250 funtzionario: 9.
251-500 funtzionario: 13.
501-750 funtzionario: 17.
751-1.000 funtzionario: 21.
Funtzionario kopurua 1.001etik gorakoa bada, 1.000ko edo frakzioko bina gehiago,
eta, gehienez jota, 75.
6. Langileen batzorde bakoitzak batzordeburua eta idazkaria aukeratuko ditu kideen
artetik, eta, estatutu honetan nahiz bere garapen-legeetan ezarritakoaren aurka jo gabe,
bere prozedura-erregelamendua osatuko du; erregelamendu horren kopia eta horri buruz
egindako aldaketena bidali behar dizkio administrazioetako bakoitzak langileen arloan
ezarrita duen organo eskudunari. Kideen bi herenek, gutxienez, aldeko botoa emanda
onetsiko dira erregelamendua eta erregelamenduari buruzko aldaketak..
40. artikulua. Ordezkaritza-organoen eginkizunak eta legitimazioa.
1. Langileen batzordeek eta langileen ordezkariek, hala dagokienean, honako
eginkizun hauek izango dituzte, bakoitzak bere eremuan:
a) Informazioa jaso beharko dute langileen gaineko politikari buruz, bai eta
ordainsarien eboluzioaren, dagokion eremuko enpleguak izan dezakeen eboluzioaren eta
errendimendua hobetzeko programen datuei buruzkoa ere.
b) Txostena egin beharko dute, dagokion administrazio publikoak hala eskatzen
dienean, instalazioak osorik edo zati batean beste norabait eramaterakoan, edo
antolamendu-sistemak eta lan-moduak ezarri nahiz berrikusterakoan.
c) Falta oso astunengatik ezarritako zigor guztien berri eman beharko zaie.
d) Jakinaren gainean egon beharko dute eta beren iritzia eman, lanaldia nahiz lanordutegia finkatzerakoan, baita baimen eta oporretarako araubidea zehazterakoan ere.
e) Indarrean diren arauak betetzen direla begiratu beharko dute, lan-baldintzei, lanarriskuen prebentzioari, Gizarte Segurantza eta enpleguari dagokienez; eta, hala
dagokionean, lege aldetik egoki diren akzioak baliatu behar dituzte organismo eskudunetan.
f) Dagokion administrazioarekin lankidetzan jardun beharko dute, produktibitateari
eusteko edo produktibitatea handitzeko hartu beharreko neurri guztiak hartzeko.
2. Langileen batzordeek —kide anitzeko organo modura— kideen gehiengoz
hartutako erabaki bidez, eta, hala dagokienean, langileen ordezkariek —era
mankomunatuan— legitimazioa izango dute hasi beharreko administrazio-prozedurak
hasteko eta beren eginkizunen eremuari dagokionez administrazio-bidean nahiz jurisdikziobidean akzioak baliatzeko, interesdun baitira.
41. artikulua. Langileen ordezkari-eginkizunak betetzeko bermeak.
1. Langileen batzordeetako kideek eta langileen ordezkariek, hala dagokienean,
funtzionarioen legezko ordezkariak diren aldetik, ordezkari-eginkizunak betetzen ari direla,
honako berme eta eskubide hauek izango dituzte:
a) Hauteskunde-unitateko egoitzetan sartzeko eta zirkulazio askean ibiltzeko
eskubidea izango dute, betiere, administrazio-unitateen ohiko jarduna eragotzi gabe eta
ohiko lanaldi barruan; dena den, salbuespen izango dira indarrean dagoen legerian
ezarritakoaren arabera erreserbatuta geratzen diren zonak.
b) Laneko eta sindikatuetako gaiei buruz zabaldu nahi diren argitalpenak askatasunez
banatzeko eskubidea dute.
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c) Entzunaldia izateko eskubidea dute, diziplina-espedienteetan sartzen badira, bai
bere agintaldiak dirauen denboran, bai agintaldia bukatu eta hurrengo urtean, zehapenprozeduran interesdunari eskaintzen zaion entzunaldiari kalterik egin gabe.
d) Hileko ordu-kreditu jakin bat izango dute, lanaldiaren barruan eta benetako lan
gisa ordainduta, honako eskala honen arabera:
100 funtzionario arte: 15.
101-250 funtzionario: 20.
251-500 funtzionario: 30.
501-750 funtzionario: 35.
751 funtzionariotik gora: 40.
Hautagai-zerrenda bereko langileen batzordeetako kideek eta langileen ordezkariek,
hala adierazten dutenean, ordu-kredituak metatu ahal izango dituzte, betiere, ordezkaritzazeregin horri dagokion Langileen Buruzagitzan diharduen organoari aurretiaz jakinarazpena
eginda.
e) Ordezkaritza-lanari lotutako arrazoiak direla-eta, ezin dituzte ordezkariak lekuz
aldatu edo ezin diete zehapenik ezarri ez beren agintaldiak dirauen denboran ezta
agintaldia bukatu eta hurrengo urtean ere, amaiera hori ezeztapenak edo dimisioak
eragindakoa ez bada.
2. Ordezkaritza-lanari lotutako arrazoiak direla-eta, langileen batzordeetako kideak
eta langileen ordezkariak ezin dituzte diskriminatu, ez prestakuntzan, ezta lanbidean nahiz
ordainsarietan sustatzeko orduan ere.
3. Langileen batzordekideetako bakoitzak eta langileen batzordeak berak kide
anitzeko organo den aldetik, baita langileen ordezkariek ere, hala dagokionean, lanbideko
isiltasunez jokatu behar dute, baita beren agintaldia bukatu ondoren ere, administrazioak
berariaz gai batzuek izaera erreserbatua dutela adierazten duenenean. Nolanahi den ere,
administrazioak emandako agiri erreserbatuetarik bat ere ezin izango da erabili
administrazioaren eremu zehatz horretatik kanpo, agiria emateko hasierako xedea ez den
beste ezertarako.
42. artikulua. Ordezkaritzaren iraupena.
Langileen batzordeetako kideek eta langileen ordezkariek, hala dagokionean, izango
duten agintaldiaren iraupena lau urtekoa izango da; hurrengo agintaldietarako ere aurkez
daitezke. Agintaldia luzatutzat joko da, baldin eta, agintaldia bukatzen denerako,
hauteskunde berririk antolatu ez bada; dena dela, agintaldia luzatuta duten ordezkarien
kopurua ezin izango da erabili egoera horretan sindikatuen ordezkaritzaren indarra
neurtzeko.
43. artikulua.
sustatzea.

Langileen batzordeak eta ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak

1. Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoaren 6. eta
7. artikuluen arabera eta estatutu honetan ezarritakoarekin bat, hauek izan daitezke
langileen batzordeak eta ordezkariak aukeratzeko hauteskundeen abiarazle:
a) Estatuko ordezkaritza handieneko sindikatuak.
b) Autonomia-erkidegoetako ordezkaritza handieneko sindikatuak, hauteskundeunitatea erkidegoaren eremu geografikoan dagoenean.
c) Ordezkaritza handiena izan gabe, estatutu honetan aipatutako ordezkarietatik,
gutxienez, 100eko 10 lortu duten sindikatuak, betiere, administrazio publiko guztiak aintzat
hartuta.
d) Hauteskundeak abiarazi nahi direneko hauteskunde-unitatean, gutxienez,
ordezkarien 100eko 10eko portzentajea lortu duten sindikatuak.
e) Hauteskunde-unitateko funtzionarioak, gehiengoz hartutako erabaki bidez.
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2. Hauteskundeak abiarazteko legitimazioa dutenek, zeregin hori betetzeko, dagokion
administrazio publikoak hauteskunde-unitateetako langileen errolda eman diezaien
eskubidea izango dute, organismoen edo lantokien arabera sailkatuta.
44. artikulua. Hauteskunde-prozedura.
Langileen batzordeak eta langileen ordezkariak hautatzeko prozedura erregelamendu
bidez ezarriko da, betiere, honako irizpide orokor hauek aintzakotzat hartuta:
a) Hautesketa botoa bakarka, aske, zuzenean eta isilpean emanda egingo da, eta
botoa postaz edo beste bide telematiko batzuk erabilita bidali ahal izango da.
b) Zerbitzu aktiboko egoeran dauden funtzionarioak izango dira hautesle eta
hautagai. Izendapena errege-dekretu bidez edo autonomia-erkidegoetako nahiz Ceuta eta
Melilla hirietako gobernu kontseiluen dekretu bidez egin denean, postu horiek betetzen ari
diren funtzionarioak ez dira hautesletzat eta hautagaitzat joko.
c) Legez eratutako erakunde sindikalek edo sindikatu-koalizioek aurkeztu ahal izango
dituzte hautagai-zerrendak, eta hauteskunde-unitate bereko hautesle-taldeek ere bai,
baldin eta taldekideen kopurua aukeratu behar den ordezkari kopuruaren hirukoitza bada
gutxienez.
d) Langileen batzordeak aukeratzeko, zerrenda itxiak erabiliko dira zuzendutako
sistema proportzionalaren bitartez, eta langileen ordezkariak hautatzeko, zerrenda irekiak
eta gehiengo-sistema.
e) Hauteskunde-organoak dira, batetik, hauteskunde-prozedura zuzentzeko eta
garatzeko eratzen diren hauteskunde-mahaiak, eta, bestetik, emaitzak zenbatzeko eta
egiaztatzeko dauden bulego publiko iraunkorrak, laneko arautegian erregulatutakoak.
f) Inpugnazioak arbitraje-prozedura baten arabera bideratuko dira, hauteskundeakten inskripzioa ukatzeko erabakien aurkako erreklamazioak izan ezik, horiek zuzenean
aurkeztu ahal izango dira-eta lan-arloko jurisdikzioan.
45. artikulua. Gatazka kolektiboak auzibidetik kanpo ebaztea.
1. Itunak eta akordioak aplikatzerakoan eta interpretatzerakoan sortzen diren
gatazkak aztertzeko eta ebazteko orduan, 38.5 artikuluan jasotako batzorde paritarioei
alderdiek eman dizkieten eskudantziak alde batera utzita, kapitulu honetan adierazitako
administrazio publikoek eta erakunde sindikalek gatazka kolektiboak auzibidetik kanpo
ebazteko sistemak eratu, egituratu eta garatu ahal izango dituzte.
2. Aurreko zenbakian aipatutako gatazkak, legearen erreserbarako gordeta dauden
gaiak salbuespen direla, 37. artikuluan jasotako gaiei buruz egindako itunak eta akordioak
negoziatu, aplikatu eta interpretatzerakoan sortutakoak izan litezke.
3. Sistema horien barruan bitartekotza- eta arbitraje-prozedurak ere erabili ahal
izango dira. Bitartekotza-prozedura erabiltzea beharrezkoa izango da alderdietako batek
hala eskatuz gero, eta bitartekoak eskaintzen dizkien konponbide-proposamenak
askatasunez onartu edo baztertu ahal izango dituzte alderdiek.
Arbitraje-prozedura erabiliz gero, alderdiek beren borondatez erabaki ahal izango dute
sortutako gatazkari buruzko ebazpena hirugarren bati agintzea, hark ebatzitakoa onetsiko
dutela aldez aurretik hitz emanda.
4. Bitartekotza-prozeduraren bidez edo arbitraje-ebazpen bitartez lotutako akordioek
estatutu honetan araututako itunek eta akordioek duten eraginkortasun juridiko bera eta
tramitazio bera izango dute, baldin eta, betiere, akordioa lotu dutenek edo arbitrajekonpromisoa hartu dutenek estatutu honen arabera ituna eta akordioa sinatzeko besteko
legitimazioa badute gatazka-eremu horretan.
Akordio horiek aurkaratu ahal izango dira. Arbitraje-ebazpenaren aurkako errekurtsoa
jarri ahal izango da, bereziki, arbitraje-jardunean ikusi bada bete beharreko betekizunak
eta formalitateak ez direla bete, edo ebazpena bere erabaki-eremukoak ez diren gaiei
buruzkoa bada, edo burututako jardun hori indarrean dagoen legeriaren aurkakoa izan
bada.
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5. Azaldutako sistema horiek erregelamendu bidez ezarriko diren prozeduren arabera
erabili beharko dira, betiere, ordezkaritza duten erakunde sindikalekin aurretiaz akordioa
adostuta dagoela.
46. artikulua. Biltzeko eskubidea.
1. Erakunde sindikalez gainera, bai zuzenean, bai sindikatu-ordezkarien bitartez,
bilerarako deia egiteko legitimazioa dutenak honako hauek dira:
a) Langileen ordezkariak.
b) Langileen batzordeak.
c) Enpresa-batzordeak.
d) Administrazioetako enplegatu publikoak, deituta dagoen kolektiboaren 100eko 40
edo hortik gorako kopurua osatzen badute.
2. Bilerak egiterakoan, lantokian egin nahi izatekotan, lan-orduetatik kanpo egiteko
baimena emango da, langileen arloan eskumena duen organoak eta bilerarako dei egiteko
legitimazioa dutenek akordioan bestelakorik adostu ezean, behintzat.
Bilera egiteak ez du inola ere eragotziko zerbitzua emateko ohiko martxa, eta deialdiegileak izango dira erantzule bileran dena ondo ote doan.
V. KAPITULUA
Lanaldia, baimenak eta oporrak izateko eskubidea
47. artikulua. Funtzionario publikoen lanaldia.
Administrazio publikoek beren funtzionario publikoen lanaldi orokorra eta lanaldi
bereziak ezarriko dituzte. Lanaldia denbora osoz edo denbora-zatiz bete daiteke.
48. artikulua. Funtzionario publikoen baimenak.
Baimen hauek izango dituzte funtzionario publikoek:
a) Lehen mailako odolkidetasunera arteko senide baten heriotzagatik, istripuagatik
edo gaixotasun larriagatik, hiru egun baliodun, gertaera herri berean gertatzen bada, eta
bost egun baliodun beste herri batean gertatuz gero.
Bigarren mailako odolkidetasunera arteko senide baten heriotza, istripua edo
gaixotasun larria gertatzen denean, bi egun baliodunekoa izango da baimena, gertaera
herri berean gertatzen bada, eta lau egun baliodunekoa beste herri batean gertatuz gero.
b) Bizilekua aldatu gabe egoitza aldatzeagatik, egun bat.
c) Eginkizun sindikalak edo langileak ordezkatzekoak egiteagatik, erabaki moduan.
d) Azken azterketetara eta beste behin betiko gaitasun probetara joateko, horiek
egiten diren egunetan.
e) Haurdun dauden funtzionarioek jaio aurreko azterketak zein erditzea prestatzeko
teknikak egiteko ezinbestekoa den denboraz eta, adopzio- eta harrera-kasuetan, edo
adopzio aurreko zaintza-kasuetan, lanaldiaren barruan halabeharrez egin beharreko
informazio-saioetara joateko zein gaitasun-adierazpenaren aurreko halabeharrezko
psikologia- eta gizarte-txostenak prestatzeko saioetara bertaratzeko behar den denboraz.
f) Hamabi hilabete baino gutxiagoko seme-alaba edoskitzeko, ordubetez lanetik
kanpo egon ahalko dira; hori zati bitan banatu ahal izango dute. Eskubide hori beste era
batera ere balia daiteke, ohiko lanaldia ordu erdiz murriztuta lanaldi hasieran eta bukaeran,
edo ordubete kenduta lanaldi hasieran nahiz bukaeran, betiere, helburu bera betetzeko. Bi
gurasoek lan egiten dutenean, eskubide hori gurasoetako batek nahiz besteak baliatu ahal
izango du, nahierara.
Era berean, funtzionarioak eska dezake, bularra emateko denboraren ordez,
ordaindutako baimena eman diezaioten, dagokion denbora lanaldi osoetan metatuta.
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Baimen hau proportzionalki luzatuko da erditze anitzeko kasuetan.
g) Umea garaia baino lehen jaio edo zernahi arrazoirengatik ospitalean geratu behar
den kasuetan, funtzionarioak gehienez bi orduz lanetik kanpo egoteko eskubidea izango
du, lansari osoa jasoz.
Halaber, lanaldia gehienez ere bi orduz laburtzeko eskubidea izango dute, lansaria ere
neurri berean murriztuta.
h) Legezko zaintza dela-eta hamabi urtetik beherako adingaberen bat, arreta berezia
behar duen adindunen bat edo ordainpeko jarduerarik egiten ez duen desgaituren bat bere
zuzeneko zaintzapean daukan funtzionarioak lanaldia murrizteko eskubidea izango du,
ordainsariak neurri berean murriztuta.
Funtzionarioak eskubide bera izango du familiartekoren bat, odol- nahiz ezkontzaahaidetasunezko bigarren gradura artekoa, ordaindutako lanik egiten ez duena, zuzenean
bere ardurapean hartu behar badu, adina, istripua edo gaixotasuna dela-eta, bere kabuz
moldatzeko gai ez delako.
i) Funtzionarioak, lehen graduko familiartekoren bat zaindu behar duenean, oso
gaixotasun larria duelako, lanaldia gehienez ehuneko berrogeita hamarrean murrizteko
eskaera egiteko eskubidea izango du, ordainsaria jasota, hilabeterako gehienez ere.
Lizentzia eragin duen gertaera beragatiko eskubidea duen titular bat baino gehiago
badago, murrizketa-denbora horien artean hainbanatuko da, betiere gehienez hilabeteko
epea errespetatuz.
j) Nahitaezko betebehar publiko edo pertsonal bat betetzeko ezinbesteko denboraz
eta, familia- eta lan-bizitza adiskidetzearekin lotutako betebeharrengatik.
k) Norberaren kontuetarako, urtean sei egun.
l) Ezkontzagatik, hamabost egun.
49. artikulua. Lan-arloko eta familiako bizimoduak elkarri egokitzeko baimenak, generoindarkeriagatikoak, eta terrorismoaren biktimentzat zein zuzeneko senideentzat.
Nolanahi den ere, honako baimen hauek emango dira, betiere, gutxieneko baldintza
hauek errespetatuta:
a) Erditzeagatiko baimena: hamasei aste iraungo du, etenik gabe. Baimen honek bi
asteko luzapena izango du, haurrak desgaitasunen bat badauka, edo, lehenengoaz gain
izandako haur bakoitzeko, erditzea multiplea bada. Baimen-denbora amak berak erabakiko
du nola banatu, betiere sei aste erditu eta jarraian baldin badira. Ama hiltzen bada, beste
gurasoak hartu ahal izango ditu baimeneko egun guztiak, edo, baimena hasita badago,
gelditzen diren egunak.
Aurrekoa gorabehera, eta erditu osteko lehenengo sei asteetan amak nahitaez hartu
beharreko atsedenari kalterik egin gabe, bi gurasoek lan egiten badute, amatasunaren
ondoriozko atsedenaldia hastean, amak aukeratu ahal izango du beste gurasoak erditu
osteko aldi zehatz eta etengabean atsedenaldiaren zati bat hartzea, amaren
atsedenaldiarekin batera edo amaren atsedenaldia amaitu ostean. Beste gurasoak jarraitu
ahal izango du hasieran laga zaion amatasun-baimena baliatzen, nahiz eta ama lanera
itzultzeko aurreikusitako eguna iristen denean, ama bera aldi baterako ezintasun-egoeran
egon.
Atsedena bi gurasoek aldi berean hartuz gero, bi atsedenaldiak batuta, ezin izango da
hamasei asteko baimena baino luzeagoa izan, edo dagokion baimena baino luzeagoa,
haurrak desgaitasunen bat badu edo erditzea multiplea bada.
Baimen hori lanaldi osoz nahiz lanaldi partzialez baliatu ahal izango da, zerbitzuko
beharrizanak horretarako aukera ematen duenean, eta, betiere, erregelamenduz
ezarritakoaren arabera.
Garai aurreko erditzea gertatzen denean, eta, beste edozein arrazoi dela-eta jaioberriak
ohiko denboran baino gehiagoan ospitalean jarraitu behar duenean, baimena luzatu egingo
da, jaioberriak ospitalean eman behar duen beste denboran; gehienez jota, hamahiru aste
gehigarri izango dira.
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Baimen hori gozatu bitartean ere, parte har daiteke administrazioak deitzen dituen
prestakuntza-ikastaroetan.
b) Adopzioagatik, adoptatu aurreko zaintzagatik edo harreragatik (aldi baterako zein
iraunkorra izan): hamasei aste iraungo du, etenik gabe. Baimen honek bi asteko luzapena
izango du, adopziorako edo familia-harrerarako hartutako adingabeak desgaitasunen bat
badauka, edo, lehenengoaz gain hartutako seme-alaba bakoitzeko, adopzioa edo harrera
multiplea bada.
Funtzionarioak erabakiko du baimen-denbora hori noiztik hasita zenbatu behar den;
adingabea adopzio aurreko zaintzan edo harreran hartzeko erabaki administratiboa hartzen
denetik hasita, edo adopzioa eratzen duen ebazpen judiziala ematen denetik hasita; dena
dela, adingabe beragatik baimen hori aldi batean baino gehiagotan erabiltzeko eskubiderik
ez da izango, inola ere.
Baldin eta bi gurasoek lan egiten badute, haiek nahi duten eran banatuko da baimena,
eta aldi berean edo elkarren segidan hartu ahal izango dute, beti etenik gabeko aldietan.
Atseden-denbora, bi gurasoek aldi berean hartuz gero, bi atsedenaldiak batuta ezin
izango da hamasei asteko baimena baino luzeagoa izan, edo dagokion baimena baino
luzeagoa, adopzioa edo harrera multiplea bada eta adoptatutako edo hartutako adingabeak
desgaitasunen bat badu.
Baimen hori lanaldi osoz nahiz lanaldi partzialez baliatu ahal izango da, zerbitzuko
beharrizanak horretarako aukera ematen duenean, eta, betiere, erregelamenduz
ezarritakoaren arabera.
Gurasoek joan behar izango balute adoptatutakoaren jatorrizko herrira, nazioarteko
adopzio edo harrera kasuetan, gehienez bi hilabeteko baimenerako eskubidea izango
dute, aldi honetan oinarrizko ordainsariak bakarrik jasoko direlarik.
Aurreko lerrokadan ezarritako bi hilabetera arteko baimena alde batera utzita eta
lerrokada horretan ezarritako kasurako, adopzio, adopzio aurreko zaintza edo harreragatiko
baimena hartu ahal izango da, bai aldi baterakoa bai iraunkorra, adoptatzeko edo hartzeko
erabaki administratibo edo judiziala egiten duen ebazpen judiziala eman baino lau aste
lehenago gehienez.
Baimen hori gozatu bitartean ere, parte har daiteke administrazioak deitzen dituen
prestakuntza-ikastaroetan.
Artikulu honetan jasotako adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera zer den (bai
aldi baterako bai iraunkorra) Kode Zibilean edo arlo hori arautzeko autonomiaerkidegoetako lege zibiletan ezarritakoaren arabera zehaztuko da; dena dela, aldi baterako
harrerak gutxienez urtebeteko iraupena izango du.
c) Seme-alabaren jaiotzagatik, adopzio aurreko zaintzagatik, harreragatik edo
adopzioagatiko aitatasun-baimena: aitak edo beste gurasoak ondoz ondoko lau asteko
baimena izango du seme-alaba jaiotzen denetik, adopzio aurreko zaintza edo harrerarako
administrazio-erabakitik edo adopzioa eratzen duen ebazpen judizialetik aurrera.
Baimen horrek ez du zerikusirik a) eta b) letretan batera har daitezkeen baimenekin.
Baimen horietan igarotako denbora guztia, a), b), eta c) letretan jasotako egoerei
dagokienez, benetako zerbitzu modura kontatuko da ondorio guztietarako, eta
funtzionarioaren eskubide ekonomiko guztiak erabat bermatuko dira, baita, hala
dagokionean, beste guraso funtzionarioarenak ere, baimenak irauten duen denbora
guztian, eta, hala badagokio, baimena baliatu ondorengo denbora-tarteetan ere bai, baldin
eta, aplikatu beharreko arautegiaren arabera, ordainsari-kontzepturen bat jasotzeko
eskubidea baimena baliatzeko denboraren arabera zehazten bada.
Seme-alaben jaiotza edo amatasuna, aitatasuna, adopzioa, adopzio aurreko zaintza
edo harrera (aldi baterakoa edo iraunkorra) dela-eta baimena baliatu duten funtzionarioek,
baimen-denbora bukatutakoan, eskubidea izango dute berriz beren lanpostuetan hasteko,
lan-egoerak eta baldintzak baimena baliatzen ari zirenean baino okerragoak izan gabe,
eta, gainera, lan-baldintzetan izandako edozein hobekuntza beren onerako hartzeko,
kanpoan izan diren bitartean horretarako eskubidea bazuten behintzat.
d) Emakume funtzionarioaren aurkako genero-indarkeriagatiko baimena: generoindarkeriaren biktima diren funtzionarioen bertaratze-hutsegiteak, erabatekoak edo
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partzialak izan, arrazoitutzat joko dira, arretarako edo osasuneko gizarte-zerbitzuek,
kasuan kasu, zehazten dituzten denboran eta baldintzetan.
Era berean, emakumearen aurkako indarkeriaren biktima diren funtzionarioek, babesa
jasotzeko edo gizarte-arreta integralerako eskubidea egikaritzeko, lanaldia murriztu ahalko
dute, ordainsaria hein berean murriztuta, edo lan-denbora berriro antolatu ahalko dute,
ordutegia moldatuta, ordutegi malguaz baliatuta edo lan-denbora antolatzeko beste formula
batzuk aplikatuta, halakoetan administrazio publiko eskudunak kasuan kasu ezartzen
dituen baldintzetan.
e) Minbiziak edo beste gaixotasun larri batek eragindako seme-alaba adingabea
zaintzeagatiko baimena: funtzionarioek, baldin eta bi gurasoek, adoptatzaileek, adopzio
aurreko zaintzaileek edo hartzaile iraunkorrek lan egiten badute, gutxienez lanaldia erdira
murrizteko eskubidea izango dute, eta zerbitzua betetzen duten organoaren edo
erakundearen aurrekontuen kontura ordainsari osoa jasoko dute, era horretan minbiziak
(tumore gaiztoak, melanomak edo kartzinoma) eragindako seme-alaba adingabea
ospitaleraturik dagoen bitartean eta etengabeko tratamenduan dagoenean zain dezaten,
bai eta iraupen luzeko ospitaleratzea dakarren beste edozein gaixotasun larri badu ere,
betiere zuzenean, etengabe eta jarraian zaindu beharra badaukate eta osasun publikoko
zerbitzuaren edota dagokion autonomia-erkidegoko osasun-administrazioko organoaren
edo osasun-erakundearen txostenak egiaztatzen badu. Baimen horrek, gehienez ere,
adingabeak 18 urte betetzen dituen arte iraungo du.
Baimen horretarako eskubidea edukitzeko behar diren inguruabarrak bi gurasoei,
adoptatzaileei, adopzio aurreko zaintzaileei edo hartzaile iraunkorrei dagokienez gertatzen
badira edo, hala badagokio, aplikagarri zaien Gizarte Segurantzaren Araubidean xede
horretarako ezarritako prestazioaren onuradunak izan badaitezke, funtzionarioak ordainsari
osoa jasotzeko eskubidea izango du lanaldiaren murrizketak irauten duen denboran,
betiere beste gurasoak, adoptatzaileak edo adopzio aurreko hartzaileak edo hartzaile
iraunkorrak –lanaldia murrizteko dagokion eskubidea alde batera utzi gabe– ordainsari
osoa kobratzen ez badu baimen hori dela-eta, edo xede horretarako aplikagarri zaion
Gizarte Segurantzaren Araubidean ezarritako prestazioaren onuradun gisa. Hala gertatu
ezean, lanaldia murrizteko eskubidea baino ez du izango, ordainsariak hein berean
murriztuta.
Halaber, biek ala biek zerbitzua organo edo erakunde berean betetzen badute, aldi
berean aritzea mugatu ahal izango du horrek zerbitzuaren behar bezalako funtzionamendua
arrazoitzat hartuta.
Lanaldi-murrizketa pilatu ahal izateko baldintzak eta kasuak erregelamenduz ezarriko
dira, lanaldi osoak hartu ahal izateko.
f) Terrorismo-jardueraren ondorioz kalte fisikoak edo psikikoak pairatu dituzten
funtzionarioek, haien ezkontideak edo horren pareko afektibitate-harremana duen
pertsonak, eta zaurituen eta hildakoen seme-alabek, betiere funtzionariotzat eta
terrorismoaren biktimatzat jotzen badira indarreko legediarekin bat etorriz, bai eta
Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 5.
artikuluaren arabera mehatxatutako funtzionarioek ere, Barne Arazoetako Ministerioak
aitortuta edo epai judizial irmoaren ostean, babes eta gizarte-laguntza osorako eskubidea
gauzatzearren, eskubidea izango dute lanaldia murrizteko, ordainsaria ere horren arabera
murriztuta, edo lan-denbora antolatzeko, ordutegia egokituz, ordutegi malgua aplikatuz
edota lan-denbora antolatzeko aplikagarri diren bestelako formen bitartez, kasuan-kasuan
eskumena duen administrazioak xedatutakoaren arabera.
Neurri horiek hartuko eta denboran atxikiko dira ematen zaizkion pertsonaren babes
eta gizarte-laguntza osorako beharrezko diren bitartean, dela ekintza terroristak eragindako
ondorioengatik, dela mehatxaturik egoteagatik, erregelamenduz aurreikusitako moduan.
50. artikulua. Funtzionario publikoen oporrak.
1. Funtzionario publikoek eskubidea izango dute egutegiko urte bakoitzean,
ordaindutako hogeita bi egun balioduneko oporraldia izateko, edo, zerbitzuan emandako
denbora urtebetera iristen ez bada, proportzioan dagozkien egunetako oporraldia izateko.
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Artikulu honetan ezarritakoak dakartzan ondorioetarako, larunbata ez da egun
balioduntzat joko, ordutegi berezietarako ezarritako egokitzapenei kalterik egin gabe.
2. Baldin eta amatasun-baimenaren, aldi baterako ezintasunaren, edoskitzaroko
arriskuaren edo haurdunaldiko arriskuaren egoerek eragozten badute oporraldia dagokion
urte naturalaren barruan gozatzea, edo oporraldia hasitakoan, egoera horietako bat
gertatzen bada, oporraldia baliatu ahal izango dute dagokion urte naturala amaitu arren,
betiere hori sortu den urtea amaitu denetik hemezortzi hilabete baino gehiago igaro ez
badira.
51. artikulua. Langile lan-kontratudunen lanaldia, baimenak eta oporrak.
Langile lan-kontratudunen lanaldia, baimenak eta oporrak arautzeko araubideari
dagokionez, kapitulu honetan eta dagokion lan-legerian ezarritakoa hartuko da aintzakotzat.
VI. KAPITULUA
Enplegatu publikoen eginbeharrak. Jokabide-kodea
52. artikulua. Enplegatu publikoen eginbeharrak. Jokabide-kodea.
Langile publikoek arretaz bete beharko dituzte esleituta dituzten zereginak, eta interes
orokorrak zaindu beharko dituzte Konstituzioa eta gainerako ordenamendu juridikoa betez;
halaber, honako printzipio hauen arabera ere jardun beharko dute: objektibotasuna,
osotasuna, neutraltasuna, erantzukizuna, inpartzialtasuna, konfidentzialtasuna, zerbitzu
publikoaren aldeko dedikazioa, gardentasuna, eredugarritasuna, austeritatea,
irisgarritasuna, eraginkortasuna, zintzotasuna, kulturaren eta ingurumenaren sustapena,
eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekiko errespetua. Hurrengo artikuluetan
araututako jokabide- eta etika-printzipioek eratutako langile publikoen Jokabide Kodearen
inspirazioa dira horiek.
Kapitulu honetan ezarrita dauden printzipioak eta arauak izango dira oinarri enplegatu
publikoen diziplina-araubidea interpretatu eta aplikatzeko orduan.
53. artikulua. Printzipio etikoak.
1. Enplegatu publikoek Konstituzioa eta ordenamendu juridikoa osatzen duten
gainerako arauak errespetatuko dituzte.
2. Enplegatu publikoen jardunak herritarren interes orokorrak betetzea izango du
xede eta inpartzialtasuna eta guztiontzako interesa lortzera doazen jarraibide objektiboak
izango ditu oinarri, printzipio horren aurkakoak izan daitezkeen jokabide guztiak erabat
alde batera utzita, pertsonalak, familiartekoak, korporaziokoak nahiz bezeroei dagozkienak
izan.
3. Beren jarduna leialtasunaren eta fede onaren printzipioen araberakoa izango da,
bai lanean diharduteneko administrazioarekin, baita nagusi, lankide, menpeko eta
herritarrekin ere.
4. Enplegatu publikoen jokabideak oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen
errespetua izango du oinarri, eta saihestu egingo ditu era guztietako bereizkeriak, jaiotza,
arraza edo etnia, generoa, sexua edo orientazio sexuala, erlijioa edo sinesmenak, iritzia,
desgaitasuna, adina edo bestelako egoera edo inguruabar pertsonal nahiz sozialak direlaeta, sor litezkeenak.
5. Interes pertsonala duten gaietan abstenitu egingo dira eta, lanpostu publikoaren
interesekiko gatazka ekartzeko arriskua izan badezakete, jardun pribatu eta gainerako
interes guztietan ere bai.
6. Enplegatu publikoek ez dute betebehar ekonomikorik hartuko, eta ez dute pertsona
nahiz erakundeekin parte hartuko finantza-eragiketetan, ondarezko betebeharretan edo
negozio juridikoetan horrek lanpostu publikoaren betebeharrekiko interes-gatazka sortzeko
arriskua ekar badezake.
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7. Enplegatu publikoek ez dute pertsona fisiko nahiz erakunde pribatuengandik
mesede-traturik onartuko, ezta arrazoirik gabeko pribilegioa edo abantaila dakarren
egoerarik ere.
8. Eraginkortasun-, ekonomia- eta eragimen-printzipioen arabera jardungo dute; eta
interes orokorraren alde joka dadin eta erakundearen helburuak bete daitezen zainduko
dute.
9. Enplegatu publikoek ezin dute, tartean bidezko arrazoirik izan gabe, administrazioprozedurak edo tramiteak azkartzeko edo ebazteko eraginik izan; are gutxiago, horrek
pribilegioa badakar kargu publikoetako titularren alde edo beren familiartekoen edo inguru
sozialaren alde, edo kaltea badakar hirugarren batzuen interesen aurka.
10. Enplegatu publikoek arretaz beteko dituzte atazak, dagozkienak nahiz
agindutakoak, eta, hala dagokienean, epe barruan ebatziko dituzte eskumenean dituzten
prozedurak eta espedienteak.
11. Zerbitzu publikoaren aldeko dedikazio-printzipioari jarraituz beteko dituzte
dagozkien eskurantzak, eta saihestu egingo dituzte, printzipio horren aurkako jokabideez
gain, zerbitzu publikoen jardunean zaindu beharreko neutraltasuna kolokan jar dezaketen
jokabide guztiak.
12. Sekretupean gordeko dituzte sailkatuta dauden gaiak edo legez zabalkundea
debekatuta dutenak, eta behar besteko zuhurtasunez jokatuko dute beren kargua dela-eta
dakizkiten gaiei buruz; eta eskuratu duten informazio hori ezin izango dute erabili ez beren
mesederako, ez hirugarren batzuenerako, ezta interes publikoaren kalterako ere.
54. artikulua. Jokabide-printzipioak.
1. Arretaz eta begirunez tratatuko dituzte herritarrak, beren nagusiak eta gainerako
enplegatu publikoak ere.
2. Enplegatu publikoek, lanpostuari dagozkion atazak betetzerakoan, zuhurtasunez
eta arretatsu jokatuko dute, eta ezarritako lanaldia eta ordutegia beteko dute.
3. Nagusiek emandako jarraibide eta agindu profesionalei men egin behar diete, argi
eta garbi ordenamendu juridikoaren aurkakoak ez badira behintzat; horrelakoetan, berehala
emango diote horren berri dagokion ikuskaritza-organoari..
4. Ezagutzeko eskubidea duten gaiei eta arloei buruzko informazioa emango diete
herritarrei, eta laguntza emango diete beren eskubideak baliatu eta betebeharrak bete
ditzaten.
5. Enplegatu publikoek baliabide eta ondasun publikoak austeritatez administratuko
dituzte, eta ez dituzte erabiliko norberaren edo hurbilekoen mesederako. Baliabide eta
ondasun horiek zaintzeko eginbeharra ere izango dute.
6. Ez da abantaila-egoera dakarren inolako oparirik, mesederik edo zerbitzurik
onartuko, gizartean ohituraz eta kortesiaz ohi direnez aparte, betiere, Zigor Kodean
ezarritakoari kalte egin gabe.
7. Dokumentuen ziurtasuna eta iraupena bermatuko dituzte, agiri horiek ondorengo
arduradunei eman eta eskualdatu ahal izateko.
8. Eguneratuta izango dute beren prestakuntza eta kualifikazioa.
9. Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko arauak beteko dituzte.
10. Beren nagusien edo organo eskudunen jakinaren gainean jarriko dituzte,
zerbitzuan diharduteneko unitatearen eginkizunak hobeto betetzeko beren ustez egoki
diren proposamenak. Horretarako, enplegatu publikoek eta herritarrek egindako
proposamenak, zeinak zerbitzuaren eraginkortasuna hobetzeko baitira, jasoko dituen
instantzia eskumendun egokia sortzea aurreikus daiteke.
11. Herritarrari berak eskatutako hizkuntzan erantzungo zaiola bermatu behar dute,
hizkuntza hori lurralde horretan ofiziala bada.
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