
INTERVENCIÓ SINDICAL PEL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE DEL RDL 10/2020 

El permís retribuït recuperable del RDL 10/2020 consisteix en un permís per limitar la mobilitat 
de las persones treballadores a la feina, per contribuir a contenir el contagi del COVID-19. 
S’exclou de gaudir obligatòriament aquest permís a les persones treballadores que l’activitat 
de les seves empreses es consideren essencials i han de mantenir l’activitat per estrictes raons 
de necessitat. 

Per tant, ja que la prioritat es limitar al màxim la mobilitat, si es fa teletreball, o hi ha 
contractes suspesos per qualsevol motiu legal (ascendències, baixes, ERTOs de suspensió de 
contracte, naixement, lactància, etc) no serà d’aplicació aquest permís. 

Solament poden continuar treballant les persones que presten serveis en activitats essencials 
(annexem resum d’activitats essencials). També pot ser que les empreses que NO fan activitats 
essencials estableixin mínims de personal per activitats imprescindibles (per ex. temes de 
seguretat), però la referència es que no pot ser superior als serveis que es fan en un cap de 
setmana. 

També s’estableix que per a les persones subjectes al Reial decret legislatiu 5/2015 o Estatut 
bàsic dels empleats públics es manté la competència del Ministeri de Política Territorial i 
Funció Pública, així com la de les comunitats autònomes i entitats locals per a dictar 
instruccions i resolucions que regulin la seva prestació. Així que mentre aquestes instruccions 
no existeixin, no es podrà aplicar el permís retribuït recuperable. 

COM FUNCIONA EL PERMÍS 

El permís retribuït serà en els dies laborables que estiguin marcats al calendari de cadascú 
entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020.  

S’ha de percebre el salari base amb els complements salarials com si s’estigués prestant els 
serveis. No pot haver-hi reducció salarial pels complements.  

S’ha de recuperar el temps de permís retribuït , entre el moment en que finalitzi l’estat 
d’alarma i el 31 de desembre de 2020.  

Les vacances programades es mantenen però no poden computar temps de treball descansat 
per ser recuperat després. Es pot pactar amb l’empresa traslladar-les a un altre moment. 

La forma de recuperació s’ha de pactar amb la RLT en un termini de 7 dies, i haurà de fer-se el 
període de consultes quan finalitzi el permís retribuït recuperable. La recuperació tindrà alguns 
límits: 

• En primer lloc no es poden reduir els descansos mínims diaris i setmanals (12 hores 
entre jornades de treball i un dia i mig de descans per setmana de treball). 

• El preavís per la recuperació de les hores ha de ser, com a mínim, amb 5 dies 
d’antelació. 

• No es pot superar la jornada màxima anual del conveni col·lectiu. 
• S’han de respectar els drets de conciliació reconeguts a la llei o al conveni. 



 

PERMÍS OBLIGATORI 

El permís es OBLIGATORI per imperatiu legal per a les persones treballadores. No es pot 
renunciar al mateix, per tant l’empresa no pot obligar a treballar si no acredita que l’activitat 
es essencial.  

Davant aquesta situació, l’empresa ha d’acreditar que fa una activitat essencial i quines son les 
persones treballadores que son necessàries per fer aquesta activitat essencial. El Ministeri de 
Sanitat ha elaborat un model de declaració responsable per que la persona treballadora pugui 
acreditar la necessitat d’anar a treballar per fer una activitat essencial. 

Aquesta comunicació la hem d’exigir per no tenir cap problema en els controls policials per 
acreditar la justificació de la vulneració del confinament. La no justificació pot derivar en 
sancions administratives, pel que la falta de comunicació de l’empresari pot deixar en una 
situació de greu indefensió a la persona treballadora. 

En tot cas, n’hi ha algunes inconcrecions en l’abast de les activitats essencials, pel que no es 
pot plantejar una solució general per a tots.  

La certificació de l’empresa ha de ser per escrit. En aquest sentit pot fer-la per correu 
electrònic, en el cos del correu o adjuntant document acreditatiu. Per SMS o Watts app no 
seria vàlid, excepte que s’ajunti el document. 

DUBTES SOBRE L’ACTIVITAT ESSENCIAL DE L’EMPRESA 

En tot cas, si teniu dubtes respecte a l’activitat essencial de la vostra empresa haureu de posar-
vos en contacte amb el sindicat i buscarem la via d’assessorar-vos al telèfon 

 933 100 000  o  https://consulta.ccoo.cat 

ACORDS PER RECUPERAR LES HORES DE PERMÍS RETRIBUÏT 

Heu de tenir en compte el que diem més amunt sobre els límits per a la recuperació.  

Si no existeix RLT, haurà de constituir-ne una comissió amb els sindicats més representatius del 
sector, o si no fos possible, una comissió de 3 persones treballadores elegides “ad hoc” per fer 
la negociació. Aquesta comissió s’ha de formar en un màxim de 5 dies. 

La negociació te una durada màxima de 7 dies i, en cas que no s’arribi a cap acord, pot acudir-
se al Tribunal Laboral de Catalunya, per fer una conciliació o una mediació.  

Des de les federacions sindicals de CCOO i des de la CONC volem apostar per pactes generals 
en l’àmbit de l’Acord Interprofessional de Catalunya i en els convenis col·lectius, habilitant les 
comissions peritaries per arribar a acords de recuperació de les hores a nivell sectorial.  

Hem de tenir en compte que encara n’hi ha moltes empreses on no hi ha representació 
sindical, i no hi ha capacitat per tenir una negociació equilibrada. 

 

https://consulta.ccoo.cat/


 

 

ACTIVITATS ESENCIALS SEGONS EL RDL 10/2020 

1.1. Art. 10.1 del RDL 8/2020: COMERÇOS: establiments comercials minoristes d’alimentació, 
begudes, productes y bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques 
y productes ortopèdics, productes higiènics, premsa y papereria, combustible per l’automoció, 
estancs, equips tecnològics y de telecomunicacions, aliments para animals de companyia, 
comerç per Internet, telefònic o correspondència, tintoreries y bugaderies. 

1.2. Art. 10.4 del RDL 8/2020: RESTAURACIÓ: exclusivament serveis d’entrega de menjar a 
domicili. 

1.3. Art. 14 del RDL 8/2020: TRANSPORT: Transport públic de viatgers per carretera, ferroviari, 
aeri i marítim. (amb les limitacions del servei que estiguin establertes). 

1.4. Art. 16 del RDL 8/2020: TRANSIT ADUANER. 

1.5. Art. 17 del RDL 8/2020: ENERGÍA: Subministraments d’energia elèctrica, de productes 
derivats del petroli i de gas natural. 

1.6. Art. 18 del RDL 8/2020: OPERADORS CRÍTICS i NO CRÍTICS DE SERVEIS ESENCIALS: S’han 
d’assegurar els serveis essencials que son garantits pels següents sectors: Administració que 
garanteix l’autoritat i seguretat del país; Sector espacial; Industria Nuclear; Industria Química; 
Sector energètic; Sector de l’aigua; Instal·lacions d’Investigació; Sector de la Salut; Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació; Transport; Alimentació; Sistema financer i tributari. 

2. ACTIVITATS DE CADENA DE SUBMINISTRAMENT DE BENS I SERVEIS DE PRIMERA 
NECESSITAT: activitats de la cadena de d’abastiment del mercat i funcionament dels serveis 
dels centres de producció d’alimentació, begudes, alimentació animal, productes higiènics, 
medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre necessari per a la protecció de la salut, 
inclosa la seva distribució. 
  
3. SERVEIS A L’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ: Serveis per a la restauració en el servei d’entrega 
de menjar a domicili. 
 
4. SERVEIS A LA CADENA DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL SECTOR SANITARI:  bens, serveis, 
tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i 
qualsevol altre material necessari pels serveis sanitaris.  
 
5. MANTENIMENT IMPRESCINDIBLE DE L’INDUSTRIA: Manteniment de la producció de 
subministres, equips i materials necessaris per les activitats essencials descrites en aquí. 
 
6. SERVEIS DE TRANSPORT DE PERSONES I MERCADERIES PERMESES PEL DECRET DE L’ESTAT 
D’ALARMA I EL MANTENIMENT D’AQUESTES.  
 



7.  SERVEIS A PENITENSIARIES I SEGURETAT: Persones que presten serveis en Institucions 
penitenciaris, Protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, 
seguretat de mines, i de tràfic i seguretat vial. També empreses de seguretat privada en els 
serveis de transport de seguretat, de resposta front alarmes, ronda o vigilància discontinua, i 
aquells que s’utilitzin en garantia dels serveis essencials i abastiment a la població.   

8. SUPORT AL MANTENIMENT DE MATERIAL I EQUIPS DE LES FORCES ARMADES. 
 
9. SERVEIS SANITARIS, A LA DEPENDENCIA, LA INVESTIGACIÓ I FUNERARIS: Treball en serveis 
i centres sanitaris; atenció a majors, menors, dependents o discapacitats; centres d’I+D+I i 
biotecnològics, i animalers, així com el seu manteniment i subministres de productes per a la 
seva investigació, vinculats al COVID-19; serveis funeraris i activitats connexes. 
  
10. ATENCIÓ SANITARIA A ANIMALS.  
 
11. PREMSA: Punts de venda de premsa i medis de comunicació o agencies de noticies, la 
impressió i la seva distribució.  
12. SECTOR FINANCER: Serveis financers, bancaris, d’assegurances i d’inversió en activitats 
indispensables, i les activitats d’infraestructures de pagament i mercats financers.  
 
13.  EMPRESES TIC: Empreses de telecomunicacions, serveis audiovisuals i serveis informàtics 
essencials. Xarxes i instal·lacions de suport i sectors i subsectors necessaris pel seu 
funcionament, especialment els imprescindibles pels serveis públics i el funcionament del 
teletreball dels empleats públics.  
 
14. PROTECCIÓ DE LES DONES: Serveis relacionats amb la protecció i atenció a les víctimes de 
violència de gènere.  
 
15. JUSTICIA: Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que 
treballin en actuacions processals no suspeses per l’estat d’alarma.  
 
16. ASSESORAMENT: Despatxos, assessories legals, gestories administratives, graduats socials i 
Serveis de Prevenció, per qüestions urgents. 
 
17. NOTARIES I REGISTRES: per al compliment de serveis essencials.  
 
18. CONTRACTES DE NETEJA, MANTENIMETN I RESIDUS: Neteja, manteniment, reparació 
urgent, vigilància; també recollida, gestió i tractament de residus perillosos, residus sòlids 
urbans perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, descontaminació, 
gestió de residus i transport i retirada de subproductes. També les entitats pertanyents al 
Sector Públic segons l’art. 3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
19. ATENCIÓ HUMANITARIA. Centres d’acolliment a refugiats i centres d’estància temporal 
d’immigrants  i entitats publiques de gestió privada subvencionades que operen en el marc de 
la Protecció Internacional y de la Atenció Humanitària.  



 
20. SECTOR DE L’AIGUA: Abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament.  
 
21. SERVEIS METEOROLÒGICS: Activitats indispensables per la provisió de serveis 
meteorològics de predicció i observació. També manteniment, vigilància i control de processos 
operatius.  
 
22. CORREOS: Recollida, admissió, transport, classificació, distribució i entrega per garantir el 
servei postal universal.  
 
23. IMPORTACIÓ MATERIAL SANITARI. Empreses de importació y subministrament de 
material sanitari: logística, transport, emmagatzematge, transit duaner (transitaris) y, les que 
participen als corredors sanitaris.  
 
24. COMERÇ EN LINIA: Distribució i entrega de productes adquirits per comerç per internet, 
telefònic o correspondència.  
 
25. ALTRES. Qualsevol altre que presti serveis que s’hagin considerat essencials.  

ALTRES ACTIVITATS CONSIDERADES ESSENCIALS EN ORDRES POSTERIORS AL RD 10/2020: 

• ACTIVITATS DE SINDICATS I PATRONALS: Les tasques d’assessorament i de 
representació no pot veure’s inalterada per les restriccions de mobilitat. 

• ALLOTJAMENTS TURÍSTICS A CATALUNYA: 

 

 

 



Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena que 
no deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el Real Decreto-ley 

10/2020 
 

D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________, actuando 
como representante de la empresa/empleador __________________________ 
(NIF:_____________). 
 
Datos de contacto de la empresa/empleador: 
 
– Domicilio: _______________________________________ 
– Teléfono: _______________________________________ 
– Correo electrónico: _______________________________ 
 
Declara responsablemente: 
 
Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es 
trabajador/a de esta empresa/empleador y reúne las condiciones para no acogerse al permiso 
retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020. 
 
Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y 
su lugar de trabajo. 
 
En ________________________, a ____de ____________de 2020. 
 
 
 
 
 
FDO: ________________________  


