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3. 20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REIAL DECRET-LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ, PEL 

QUE ES REGULA UN PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A LES PERSONES 

TREBALLADORES PER COMPTE ALIÈ QUE NO PRESTIN SERVEIS ESSENCIALS, AMB LA 

FINALITAT DE REDUIR LA MOBILITAT DE LA POBLACIÓ EN EL CONTEXT DE LA LLUITA 

CONTRA EL COVID-19. 

 

En data 29 de març de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 87 el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de 

març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per 

compte aliè que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la 

població en el context de la lluita contra el COVID-19. 

 

En el marc de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 aquest Reial Decret-llei (en endavant, 

RDL) estableix l’aplicació immediata d’un permís retribuït recuperable dels treballadors per compte 

aliè entre el 30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclosos, que hauran de recuperar abans del 31 de 

desembre de 2020 en els termes que es pacti amb l’empresa. 

 

No resultarà d’aplicació per als treballadors que prestin els serveis essencials dels enumerats a 

l’annex I del RDL, als que es trobin en situació d’incapacitat temporal, als que estiguin inclosos en un 

ERTO ni als que puguin prestar serveis mitjançant teletreball. 

  

Els sectors sanitari i social són serveis essencials, així com les activitats productives i serveis vinculats 

i per tant el RDL no s’aplica als treballadors d’aquests sectors.  

  

En l’àmbit dels treballadors públics en general s’habilita a les CCAA i a les entitats locals a regular la 

prestació de serveis que es considerin essencials.  

  

L’entrada en vigor és des del moment de la seva publicació la nit del 29 de març de 2020. 

 

 

Barcelona, 31 de març de 2020 

 

 


