NOTA EN RELACIÓ A LES PRESTACIONS DELS EMPLEATS PUBLICS I AL
MANTENIMENT DELS SERVEIS PUBLICS ESENCIALS EN LES ENTITATS
LOCALS (REIAL DECRET LLEI 10/2020)
Ahir es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de
març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per
compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el
context de la lluita contra el COVID-19.
Per el que fa als empleats públics de les entitats locals, la disposició addicional primera de
l’esmentat reial decret estableix que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els
òrgans competents en les comunitats autònomes i entitats locals queden habilitats per dictar les
instruccions i resolucions que siguin necessàries per a regular la prestació de serveis dels empleats
públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb l'objecte de mantenir
el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.
Per tant, aquesta disposició habilita als òrgans competents de les entitats locals (batles i batlesses)
per dictar les instruccions necessàries per regular les prestacions dels seus empleats públics amb
l’objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que considerin essencials.
L’esmentada norma atorga una gran flexibilitat tant per el que fa al contingut de les instruccions
com per el que fa a la delimitació dels serveis essencials. En aquest sentit, cada entitat local haurà,
en base a la seva realitat municipal, decidir quin són aquests.
La FEMP ha publicat, amb caràcter orientatiu el següent llistat de serveis considerats com
essencials:




















Policia Local
Bombers
Recollida de residus
Neteja Viària
Ajuda a Domicili
Teleassistència
Aigües i xarxa d'abastament
Enllumenat públic
Neteja d'edificis i dependències municipals.
Serveis Socials
Atenció a la Ciutadania (telefònica i telemàtica)
Servei d'Informàtica.
Parcs i jardins
Secretaria
Intervenció
Tresoreria
Registre General
Padró d'Habitants
Servei d'Obres (per la realització d’obres essencials)




Cementiri
Responsables unitats administratives

Addicionalment, cal indicar també que d’acord amb la disposició addicional cinquena, el permís
retribuït recuperable que regula l’esmentat reial decret no resultarà d' aplicació a les persones
treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d'obres, serveis i subministraments de
el sector públic que siguin indispensables per al manteniment de la seguretat dels edificis i
l'adequada prestació dels serveis públics (entenem que essencials), inclosa la prestació dels
mateixos de forma no presencial.

Palma, 30 de març de 2020
Serveis Jurídics de la FELIB

