
NOTA SOBRE LES MESURES ADOPTADES PER REIAL DECRET 
10/2020 PER A REDUIR LA MOBILITAT EN LA LLUITA CONTRA EL 
COVID-19 
• L’objecte o prioritat de la present norma és limitar al màxim la mobilitat de les 

persones. 
 
• Regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d’altri, de 

caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (tots dos 
inclosos). 

 
• El permís implica que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució 

que els hagués correspost d'estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent-hi 
salari base i complements salarials. Regula la previsió de la recuperació de les hores 
de treball no prestades durant el permís retribuït. 

 
• Aquest permís retribuït no aplica a les persones treballadores que tinguin el seu 

contracte suspès durant el període indicat i aquelles que puguin continuar prestant 
serveis a distància. 

 
• Moratòria en el cas que resulti impossible interrompre de manera immediata 

l'activitat, es podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de 
dur a terme 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. 

 
• Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable, en cas de ser 

necessari, poden establir el número mínim de plantilla o els torns de treball 
estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable. 
Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la 
mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius 

 
 

Resum de l’Annex on es determina quines activitats no aplica el permís retribuït 
atenent que es consideren activitats essencials: 

• Activitats previstes al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l'estat d'alarma. Concretament les referides al comerç minorista segons el Reial 
Decret de declaració d’estat d’alarma1. 

 
 
 
 

1 Establiments d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, farmàcies, 
establiments mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, 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, activitats d’entrega a domicili del sector d’hostaleria i restauració. 



• El transport de mercaderies entrega de productes adquirits en el comerç per 
internet, telefònic o correspondència, el trànsit duaner en els punts d'entrada o 
punts d'inspecció fronterera situats en ports o aeroports, garantia de 
subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural i 
protecció d'infraestructures crítiques. 

 
• 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-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes 
higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a 
la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins 
a la destinació final. 
 

• Les que presten serveis en les activitats d'hostaleria i restauració amb serveis de 
lliurament a domicili. 
 

• 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 a l’annex. 
 

• 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 el manteniment dels mitjans emprats per a això. 
 

• 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, i aquells que resulti necessari utilitzar 
per a l'acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el 
proveïment a la població. 
 

• Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària d’animals. 
 

• Centres, serveis i establiments sanitaris i les persones que (i) atenguin persones 
grans, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, persones que 
treballin a empreses,   centres   de   I+D+I   i   biotecnològics   vinculats   al   COVID-
19,  (ii)  als animalers associats a ells, (iii) el manteniment dels serveis mínims de 
les instal·lacions associades i empreses subministradores de productes 
necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballin a serveis 
funeraris. 
 

• Les indispensables que mantinguin el subministrament de material per a les 
forces armades. 
 

• Les 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. 

 



• Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que 
assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial decret 463/2020. 
 

• Serveis essencials de notaria i registres segons es determini per la Direcció 
General de Registre i del Notariat. 

 
• 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 activitats de proveïment, depuració, conducció, 
potabilització i sanejament d'aigua.  
 

• Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància així com 
les que gestionin la retirada de tractament de residus perillosos, així com de 
residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, i aigües contaminades. 
 

• Entitats financeres i d’assegurances per a serveis indispensables. 
 

• Les 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 Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de 
la Protecció Internacional i de l'Atenció humanitària. 
 

• Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de 
violència de gènere. 
 

• Les 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. 
 

• Les 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 l'esmentat servei postal 
universal. 
 

• Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials. 


