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Barcelona, 30 de març de 2020 

RESUM 

  

En la present nota informativa expliquem les principals mesures establertes pel Govern estatal 

respecte al permís retribuït recuperable previst per a les persones treballadores per compte 

d'altri que no prestin serveis essencials, regulat en el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març. 

 

 

PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE 

El permís retribuït recuperable s'aplicarà a les persones treballadores per compte d'altri que 

prestin serveis tant en empreses del sector públic com privat que no estiguin qualificades com 

a essencials. 

 Quin caràcter i duració té el permís? 

El permís té caràcter obligatori per a totes aquelles persones treballadores no excloses 

del seu àmbit d'aplicació. 

El permís s'inicia el dia 30 de març de 2020 i finalitzarà el dia 9 d'abril de 2020.  

 

 El permís serà retribuït? 

Sí. Les persones treballadores conservaran el seu dret a la retribució, incloent el salari 

base i complements salarials. 

 Què succeeix amb les hores de treball no prestades? 

Les hores de treball no prestades hauran de recuperar-se durant el període comprès 

des de l'endemà a la finalització de l'estat d'alarma fins al dia 31 de desembre de 

2020. 

 

La forma de recuperació haurà de negociar-se entre l'empresa i la representació legal de 

les persones treballadores, i en cas de no existir, la negociació es durà a terme per una 

comissió representativa de les persones treballadores integrada pels sindicats més 

representatius del sector al qual pertanyi l'empresa; o en defecte d'això, per tres 

persones treballadores de la pròpia empresa, triats conforme al recollit en l'article 41.4 

de l'Estatut dels Treballadors. 
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La recuperació de les hores haurà de respectar en tot cas els drets laborals de les 

persones treballadores en els termes que resulten del punt 3 de l'article 3 del Reial 

Decret-llei. 

 

 Es permet establir una activitat mínima? 

Sí, si bé només en cas de ser necessari i, en aquest cas, l'activitat i el mínim de plantilla 

o torns establerts tindran com a referència l'activitat mantinguda en un cap de setmana 

ordinari o en festius. 

 

 Quines persones treballadores estan excloses del permís? 

o Treballadors l'activitat dels quals s'hagués paralitzat mitjançant el Reial Decret 

463/2020, de 14 de març de declaració de l'Estat d'Alarma. VEURE NOTA 

INFORMATIVA IV. 

o Persones que prestin serveis qualificats com a essencials o en les divisions o línies 

de producció de sectors qualificats com a essencials. 

o Persones treballadores contractades per empreses que hagin sol·licitat o estiguin 

aplicant un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió, o contractades 

per empreses a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal 

d’ocupació de suspensió durant la vigència del permís retribuït recuperable. 

o Persones treballadores que es trobin en baixa per incapacitat temporal o tinguin 

suspès el contracte per altres causes. 

o Persones treballadores que puguin prestar els seus serveis mitjançant teletreball o 

una altra modalitat no presencial. 

 

 Activitats excloses del Permís retribuït obligatori 

No serà aplicable el permís retribuït a les persones treballadores per compte d'altri que 

treballin en activitats qualificades com a essencials o en les seves línies de producció. 

Especialment s'han qualificat com a essencials les següents activitats:  

a) Activitats que, segons el Reial Decret 463/2020 (consultar) hagin de continuar 

prestant-se.  

b) Activitats que formen part de la cadena de proveïment del mercat i producció de béns 

i serveis de primera necessitat.  

c) Activitats d'hostaleria i restauració que prestin serveis de lliurament a domicili. 

http://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2015/08/NOTA-INFORMATIVA-IV-MESURES-DURGENCIA.pdf
http://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2015/08/NOTA-INFORMATIVA-IV-MESURES-DURGENCIA.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
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d) Activitats de transport de mercaderies i persones, que es continuïn desenvolupant 

des de la declaració de l'estat d'alarma. 

e) Activitats relatives a Institucions Penitenciàries, protecció i seguretat. 

f) Activitats dels centres sanitaris i activitats d'atenció a persones majors, menors i 

dependents o amb discapacitat. 

g) Activitats prestades en Centres d'Acolliment a Refugiats o en els Centres d'Estada 

Temporal d'Immigrants. 

h) Activitats d'atenció sanitària d'animals. 

i) Activitats de recerca del COVID-19 i serveis associats. 

j) Persones que treballen en serveis funeraris i activitats connexes. 

k) Activitats relacionades amb el sector de la premsa i els mitjans de comunicació. Així 

com les activitats d'empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis 

informàtics essencials. 

l) Empreses de serveis financers per a la prestació de serveis indispensables. 

m) Persones que treballen com a advocats, procuradors o graduats socials entre altres, 

per a la prestació d'actuacions processals no suspeses. 

n) Despatxos i assessories legals, gestories administratives i graduats socials en 

qüestions urgents. I notàries i registres per a la prestació de serveis essencials. 

o) Activitats del sector de la neteja, manteniment, reparació i tractaments de residus i 

aigües. 

p) Activitats de serveis meteorològics i processos associats. 

q) Activitat del servei postal universal i activitats de distribució i lliurament de productes 

adquirits en comerç electrònic, telefònic o correspondència. 

r) Totes aquelles activitats relatives al material sanitari i serveis que participin en els 

corredors sanitaris. 

 

El Reial decret llei va entrar en vigor ahir dia 29 de març de 2020, si bé permet que durant el dia 

30 de març de 2020, en els supòsits que resulti imprescindible, les persones treballadores 

subjectes al permís retribuït puguin prestar el seu treball a fi de poder fer efectiu el permís 

retribuït recuperable sense perjudicar greument la represa de l'activitat empresarial. 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que 

pugui produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  
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Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap mena ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 

2020 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 

 


