
CIRCULAR DEFINITIVA : RDL 10/2020 de 29 març pel que es regula un permís 
retribuït recuperable per les persones treballadores dels serveis no essencials, en 
relació amb el COVID-19 

Un cop publicat el BOE al voltant de la mitjanit, us passem circular definitiva 

S’estableixen uns dies de permís retribuït,  obligatori,  i recuperable, que abasta el 
període del 30/3/2020 fins el 9/4/2020 ambdós inclosos, i que afectarà a totes 
les persones treballadores que presten serveis en empreses, del sector públic o del 
privat, de serveis no essencials. 

Aquest permís no serà d’aplicació: 

A les persones treballadores que el dia 30/3/2020 ja no havien d’anar a treballar pels 
següents motius: 

• estar en situació d’ ERTE 
• les que puguin passar a situació d’ ERTE en aquest període 
• estar en situació de baixa per IT 
• a les que tinguin pactades vacances 
• a les que tinguin pactades bossa d’hores, o altres mesures de distribució irregular 

de la jornada. 
• les que puguin treballar amb la modalitat de teletreball, tret de pacte en contrari 

A treballadors que prestin serveis a les activitats que s’han de seguir realitzant segons el 
RD d’estat d’alarma: 

• establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de 
primera necessitat, 

• establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, 
• productes higiènics, 
• premsa i papereria, 
• combustible per a l'automoció, 
• estancs, 
• equips tecnològics i de telecomunicacions, 
• aliments per a animals de companyia, 
• comerç per internet, telefònic o correspondència, 
• tintoreries i bugaderies. 

Tampoc serà d’aplicació a les persones treballadores que prestin serveis a les empreses 
que es dediquen a les següents activitats: 

• les que participen en la cadena de l’abastiment del mercat i funcionament dels 
serveis dels centres de producció de béns de primera necessitat (aliments, 
begudes, alimentació animal, productes higiènics, sanitaris o farmacèutics o els 
necessaris per la protecció de la salut) 

• servei d’entrega a domicili d’ hostaleria 

 



• Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, 
tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i 
hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis 
sanitaris. 

• Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la 
indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials 
necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides 
en aquest annex. 

• Mitjançant de transports de persones i mercaderies que continuïn amb la seva 
activitat després de l’ estat d’alarma  que han d’assegurar el manteniment dels 
serveis de mitjans de transport de persones o mercaderies que es continuïn 
realitzant des del decret d’ estat d’alarma 

• Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, 
salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les 
mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses 
de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta 
davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, serveis de seguretat en garantia 
dels serveis essencials i el proveïment a la població. 

• les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les 
forces armades. 

• centres sanitaris i centres d’atenció a persones grans, menors, en situació de 
dependència i discapacitats i centres d’investigació i centres de I+D+I i 
biotecnològics relacionats amb el COVID 

• centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals 
• venta de premsa i mitjans de comunicació, impressió i distribució 
• serveis financers 
• empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials 
• empreses de serveis essencials relacionats amb la protecció i atenció de víctimes 

de violència de gènere 
• advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que 

assisteixin a actes processals no suspesos pel RD d’ estat d’alarma 
• gestories administratives, graduats socials, assessories, despatxos professionals, 

prevenció de riscos en qüestions urgents. 
• Notaries i registres, en compliment dels serveis mínims. 
• serveis essencials de justícia 
• serveis funeraris 
• persones treballadores que presten serveis de neteja, manteniment, reparació 

d’averies urgents i vigilància, recollida, gestió i tractament de residus perillosos, 
sòlids urbans, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de 
descontaminació, i altres 

• centres d’acollida de refugiats i immigrants 
• abastiment, depuració i conducció, potabilització i sanejament d’aigua 
• serveis meteorològics 
• serveis postals designats per l’ Estat 
• les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la 

importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, 
transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles 
que participen en els corredors sanitaris. 

• Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç 
per internet, telefònic o correspondència. 



• Qualsevol altre que hagi estat considerat essencial. 

 

Com funciona la recuperació d’hores del permís: 

• Es podran recuperar les hores des del dia següent a l’aixecament de l’ estat 
d’alarma fins el 31/12/2020. 

• La forma en que es recuperaran les hores s’ha de negociar entre l’empresa i els 
representants dels treballadors, en un període de consultes que no pot durar més 
de 7 dies, i si no hi ha representants dels treballadors, aquests escolliran una 
comissió de 3 membres. 

• Contingut i termes de l’acord: 
o pot regular la recuperació de totes les hores del permís o només d’una part 
o el preavís en que els treballadors han de conèixer el dia i les hores de 

recuperació 
o períodes en que es recuperaran les hores 
o si en 7 dies no hi ha acord, l’empresa notificarà a la comissió com s’han 

de recuperar aquestes hores 
o no pot suposar en cap cas un incompliment dels períodes mínims de 

descans diari i setmanal establerts en conveni o a l’ Estatut dels 
Treballadors, ni superar la jornada màxima anual establerta. 

Les empreses que hagin d’aplicar aquest permís, en cas de ser necessari, podran establir 
el nombre mínim de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles per tal de 
mantenir l’activitat indispensable. 

Si és impossible interrompre de manera immediata l'activitat, es podran prestar 
serveis el dilluns 30 de març de 2020 per tal de realitzar les tasques imprescindibles per 
a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable 
o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial. 

Els  transportistes que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest reial decret 
llei en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable una 
vegada finalitzat el servei en curs, incloent com a part del servei, en el seu cas, l'operació 
de retorn corresponent. 

Pel que fa als treballadors públic, es dictaran les instruccions i resolucions necessàries per 
determinar els serveis essencials i a l’organització d’aquests. 

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral. 

 


