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Resum
Mesures laborals aprovades pel Gobierno espanyol
en el Real Decreto 10/2020, de 29 de març, pel qual
es regula un permís retribuït per a les persones
treballadores per compte d'altri i no facin serveis
essencials, a fi i efecte de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra el COVID-19.
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Article 1.- A QUI AFECTA AQUEST DECRET.

A tota persona treballadora per compte d'altri i que no realitzi cap dels serveis essencials
decretats pel Govern espanyol (veure apèndix dels serveis essencials permesos).

A més queden excloses les següents persones treballadores:

- Aquelles persones que realitzin serveis en les divisions o en les línies de producció l'activitat de
les quals es relacioni amb els sectors qualificats com a essencials.

- Aquelles persones contractades per empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un
expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió.

- Aquelles persones contractades per empreses a les quals els sigui autoritzat un expedient de
regulació temporal d'ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst pel present
decret.

- Aquelles persones que es trobin en situació de baixa per incapacitat temporal o el seu contracte
es trobi en suspensió per d'altres causes legalment establertes.

- Aquelles persones que puguin continuar treballant mitjançant el teletreball o mitjançant
qualsevol altra modalitat no presencial de prestació de serveis.

Article 2.- PERMÍS RETRIBUÏT.

Totes les persones a les que sigui aplicable el present decret tindran un permís retribuït recupera-
ble, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, tots dos inclosos.

Així, les persones afectades per aquest permís conserven el dret a la seva retribució ordinària (la que
li correspondria si estigués treballant) incloent salari base i complements salarials

Article 3.- RECUPERACIÓ DE LES HORES DE TREBALL NO REALITZADES DURANT EL
PERMÍS RETRIBUÏT.

- La recuperació d'hores es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l'estat
d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.

- Aquesta recuperació d'hores s'ha de negociar en un període de consultes obert de forma
expressa entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores. S'estableix que
aquest període tingui una durada màxima de 7 dies.
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Quan no hi hagi representació legal de les persones treballadores, la comissió representativa estarà
formada per la representació següent:

- Pels sindicats més representatius i representatius del sector al qual pertany l'empresa i que
tinguin legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació.
En formarà part un representant de cadascun dels sindicats que compleixin els requisits.

- O en el cas que no es conformi l'anterior representació, la comissió estarà integrada per tres
tre-balladors/es de la pròpia empresa, escollits segons el que s'estipula en l'article 41.1 de
l'Estatut dels treballadors.

En qualsevol dels dos casos, la comissió representativa s'ha de constituir en un termini improrro-
gable de 5 dies.

Principals característiques del període de consultes:

- Les parts hauran de negociar de bona fe amb l'objectiu d'aconseguir un acord.

- L'acord s'haurà d'adoptar per la majoria de les persones que integrin la representació legal de
les persones treballadores, o bé, per la majoria dels membres de la comissió representativa. En
qualsevol cas les persones que integrin la comissió representativa cal que representin a la
majoria de les persones afectades pel permís extraordinari.

- Les parts podran acordar substituir el període de consultes per procediments de mediació o
d'arbitratge.

- L'acord al qual s'arribi podrà regular la recuperació total o parcial de les hores de treball durant
el permís regulat per aquest decret, el preavís mínim amb què la persona treballadora ha de
conèixer el dia i l'hora de la prestació de treball resultant, així com el període que s'estableix per
a recuperar el temps de treball no efectuat.

Si no s'aconsegueix cap acord durant el període de consultes, l'empresa haurà de notificar en un
termini de 7 dies des de la finalització d'aquest període com caldrà recuperar les hores de treball no
realitzades durant l'aplicació del present permís.

IMPORTANT. La recuperació d'aquestes hores no podrà en cap cas suposar:

- L'incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i al conveni
col·lectiu.

- L'establiment d'un termini de preavís inferior al que s'estipula a l'article 34.1 de l'Estatut dels
Treballadors.

- La superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació.

- Haurà de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts
normativament i convencional.
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Article 4.- ACTIVITAT MÍNIMA INDISPENSABLE.

Les empreses que hagin d'aplicar el permís regulat pel present decret podran establir, si escau, el
nombre mínim de plantilla o els torns de treball que siguin estrictament imprescindibles a fi i efecte
de mantenir l'activitat indispensable.

Article 5.- ADAPTACIÓ D'ACTIVITATS.

És potestat del ministre de Sanitat de modificar o especificar les activitats que es veuen afectades
pel permís retribuït recuperable regulat pel present decret, i els seus efectes.

Disposició transitòria primera.

En aquells casos que sigui impossible interrompre de forma immediata l'activitat de l'empresa, les
persones treballadores afectades pel present decret podran treballar durant el dilluns 30 de març
amb l'objectiu de preparar les tasques imprescindibles que puguin permetre realitzar el permís retri-
buït recuperable.

Disposició transitòria segona.

Les persones que realitzin serveis de transport, en el cas que es trobin realitzant un servei no
essencial en el moment de l'entrada en vigor del present decret, podran finalitzar el servei i començar
el permís retribuït un cop finalitzat el mateix.

Disposició addicional primera: EMPLEATS PÚBLICS.

S'habiliten el ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents a les comunitats autò-
nomes i entitats locals per fer extensiu, si fos necessari, aquest permís retribuït recuperable a les
persones funcionàries i empleades públiques subjectes a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i altres
normes anàlogues, amb l'objectiu de mantenir el funcionament dels serveis públics que es consi-
derin essencials.



5 Mesures laborals aprovades pel Gobierno espanyol en el Real Decreto 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït per a les persones treballadores per compte d'altri i no facin serveis
essencials, a fi i efecte de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19

intersinsical-csc.cat

APÈNDIX: SERVEIS NO AFECTATS PEL DECRET 10/2020, DE 29 DE MARÇ

1.- Les persones que treballen en establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes,
productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques
veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combus-
tible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a ani-
mals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i
l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. En qualsevol cas, s'ha de suspendre
l'activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un
risc de contagi per les condicions en què s'estigui desenvolupant.

2.- Les persones que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat
i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat,
incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sa-
nitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució
d’aquests productes des de l'origen fins a la seva destinació final.

3.- Les persones que realitzin serveis en les activitats d'hostaleria i restauració sempre que prestin
serveis de lliurament a domicili. Els productes no es poden servir des del lloc de treball.

4.- Les persones que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tec-
nologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualse-
vol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

5.- Aquelles persones que siguin 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.

6.- Les persones que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que
es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagin
d’assegurar-ne el seu manteniment, a l'empara de la normativa aprovada per l'autoritat competent i
les autoritats competents delegades des de la declaració de l'estat d'alarma.

7.- Les persones 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 segu-
retat viària. També les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de
transport de seguretat, de resposta davant d’alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells ser-
veis que siguin necessaris per a l’acompliment de serveis de seguretat que garanteixin els serveis
essencials i el proveïment a la població.

8.- Les persones indispensables que donen suport almanteniment del material i equips de les for-
ces armades.

9.- Les persones dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (a)
atenguin majors, menors, persones depenents o persones amb discapacitat, i les persones que
treballen en empreses, centres de I+D+I i biotecnològics vinculats al COVID-19, (b) els estabularis a
ells associats, (c) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les
empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (d) les persones
que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10.- Les persones dels centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.
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11.- Les persones que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació
o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

12.- Les persones d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inver-
sió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraes-
tructures de pagaments i dels mercats financer.

13.- Les persones d'empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essen-
cials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els hi donen suport i els sectors o subsectors ne-
cessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a
l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels
empleats públics.

14.- Les persones que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violèn-
cia de gènere.

15.- Les persones que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèr-
prets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària oca-
sionada pel COVID-19 i, d'aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensua-
dament pel Ministeri de Justícia, Consell General de Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les
comunitats autònomes amb competències en la matèria i concretats en la Resolució del Secretari
d'Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu cas es puguin acordar.

16.- Les persones que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administra-
tives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions
urgents.

17.- Les persones que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials
fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

18.- Les persones que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i
vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus pe-
rillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües
residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada
de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, conformement amb
el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

19.- Les persones que treballin en els Centres d'Acollida a Refugiats i en els Centres d’Estada
Temporal d'Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secre-
taria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció Huma-
nitària.

20.- Les persones que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i
sanejament d'aigua.

21.- Les persones que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció
i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22.- Les persones de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal, amb la
finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament
només als efectes de garantir aquest servei postal universal.
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23.- Les persones que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la
importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emma-
gatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors
sanitaris.

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

25.- Qualsevol altre persona que presti serveis que hagin estat considerats essencials.


