
 

Nacionalitat  

Ser ciutadà espanyol o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o 
dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També poden ser admesos 
el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com 
dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut 
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que 
els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-
un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors. 

 Edat 

Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa, si bé per a la 
provisió provisional de determinades categories professionals les persones interessades han 
de tenir complerts els 18 anys d’edat. 

 Titulació 

Estar en possessió del títol acadèmic oficial exigit per a l’accés al cos o categoria professional 
del lloc de treball que es vol proveir provisionalment. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, 
cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència. 

 Capacitat 

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies del lloc 
que es vol proveir provisionalment. Les persones amb discapacitats que tinguin reconeguda la 
condició legal de discapacitades hi podran participar en igualtat de condicions que la resta de 
participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir. 

 Habilitació 

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

 Llengua catalana  

Posseir els coneixements de llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el 
nivell adequat a les funcions pròpies del lloc que es vol proveir. 

 Aranès  

Posseir el nivell de coneixement de l’aranès, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el 
nivell adequat a les funcions pròpies del lloc que es vol proveir, quan es tracti de llocs d’Era Val 
d’Aran. 

 Llengua castellana 

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de 
llengua castellana del nivell adequat a les funcions pròpies del lloc que es vol proveir. 

 



 

 

 Altres especificacions 

Si el lloc a proveir és de comandament o singular, les persones interessades han de ser 
funcionaris de carrera i reunir els requisits de mobilitat, de col·lectiu/s-cos/cossos i 
d’especificació cos/cossos del lloc de què es tracti. 

També es poden exigir a les persones interessades d’altres requisits o condicions específiques 
en atenció a les característiques, contingut funcional i/o perfil professional del lloc de treball que 
es vol proveir provisionalment. L’oferta per la qual es doni publicitat del lloc a proveir o de la 
borsa de treball que es vol constituir ha de fer constar aquests altres requisits i condicions 
específiques. 

 

 


