
   

 

NOVAS MEDIDAS PARA FACER FRONTE A PANDEMIA DO COVID-19 
 

O Consello de Ministros de España, aprobou en data 29 de marzo de 2020, o Real Decreto-lei 
10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas 
traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da 
poboación no contexto da loita contra o COVID-19. 
 
O presente real decreto-lei, que regula o permiso retribuído recuperable para o persoal laboral por 
conta allea, que será de carácter obrigatorio e limitado no tempo, entre os días 30 de marzo e 9 de 
abril de 2020 (ambos os dous incluídos), para todo o persoal laboral por conta allea que preste 
servizos en empresas ou entidades do sector público ou privado que desenvolven as actividades 
non esenciais cualificadas como tal o anexo da mencionada norma. 
 
Quedan exceptuados da aplicación do presente real decreto as persoas traballadoras que teñan 
o seu contrato suspendido durante o período indicado, como poden ser aquelas ou aqueles que 
fosen suspendidos coa figura dun ERTE, e aquelas que poidan continuar prestando servizos a 
distancia a través de teletraballo. 
 
Con estas novas medidas, preténdese acadar que a maior parte da poboación activa permaneza 
nos seus fogares durante as vindeiras xornadas, evitando todo tipo de desprazamentos, para 
dese xeito axudar a diminuír a mobilidade e o contacto entre persoas e así axudar a conter a 
pandemia do COVID-19. 
 
Durante este período de tempo, as persoas traballadoras que teñan recoñecido un permiso 
retribuído recuperable quedarán exoneradas de prestar os seus servizos, e conservarán o dereito 
á retribución que lles correspondería no caso de estar prestando servizos con carácter ordinario, 
incluíndo salario base e complementos salariais. 
 
Posteriormente recuperarán as horas non traballadas, podendo facelo dende o día seguinte á 
finalización do estado de alarma ata o 31 de decembro de 2020. 
 
No Real Decreto, concrétanse as persoas ás que non se lle aplicará o permiso retribuído 
recuperable, que son as traballadoras e traballadores que desenvolven actividades que se 
consideran ESENCIAIS, das cales, ademais das xa incluídas no Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, podemos destacar as seguintes*: 
 

- BENS E SERVIZOS DE PRIMEIRA NECESIDADE. Aquelas encargadas do abastecemento de 
bens e servizos de primeira necesidade, incluíndo alimentos, bebidas, alimentación 
animal, produtos hixiénicos, medicamentos, produtos sanitarios ou calquera produto 
necesario para a protección da saúde, permitindo a distribución dos mesmos desde a orixe ata 
o destino final. 

 

- HOSTALERÍA. As que desenvolven actividades de hostalería e restauración que prestan 
servizos de entrega a domicilio. 

 

- MATERIAL MÉDICO. As que prestan servizos na cadea de produción e distribución de bens, 
servizos, tecnoloxía sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamento sanitario e 
hospitalario e calquera outros materiais necesarios para a prestación de servizos sanitarios. 

 



   

 

- ACTIVIDADE INDUSTRIAL. Aquelas imprescindibles para o mantemento das actividades 
produtivas da industria manufactureira que ofrecen as subministracións, equipos e materiais 
necesarios para o correcto desenvolvemento das actividades esenciais recollidas nesta norma 
(anexo do Real Decreto-lei). 

 

- TRANSPORTE. Actividades que deban prestar os servizos de transporte, tanto de persoas 
como de mercadorías, que se continúen desenvolvendo desde a declaración do estado de 
alarma, así como daquelas que deban asegurar o mantemento dos medios empregados para iso. 

 

- SEGURIDADE. As que prestan servizos en Institucións Penitenciarias, de protección civil, 
salvamento marítimo, salvamento e prevención e extinción de incendios, seguridade das 
minas, e de tráfico e seguridade viaria. Así mesmo, as que traballan nas empresas de 
seguridade privada que prestan servizos de transporte de seguridade, de resposta ante 
alarmas, de rolda ou vixilancia descontinua, e aqueles que resulte preciso utilizar para o 
desempeño de servizos de seguridade en garantía dos servizos esenciais e o abastecemento á 
poboación. Tamén as indispensables que apoian o mantemento do material e equipos das forzas 
armadas. 

 

- SAÚDE. As dos centros, servizos e establecementos sanitarios, así ́como ás persoas que:   

- (i) atendan maiores, menores, persoas dependentes ou persoas con discapacidade, e as persoas 
que traballen en empresas, centros de I+D+ I e biotecnolóxicos vinculados ao COVID-19. 

- (ii) os animalarios a eles asociados. 

- (iii) o mantemento dos servizos o mínimos das instalacións a eles asociados e as empresas 
subministradoras de produtos necesarios para dita investigación. 

- (iv) as persoas que traballan en servizos funerarios e outras actividades conexas. 
 

- ATENCIÓN SANITARIA A ANIMAIS. As dos centros, servizos e establecementos de atención 
sanitaria a animais.  

 

- PRENSA. As persoas traballadoras que prestan servizos en puntos de venda de prensa e en 
medios de comunicación ou axencias de noticias de titularidade pública e privada, así como na 
súa impresión ou distribución. 

 

- TAREFAS ADMINISTRATIVAS, DE ASESORÍA E FINANZAS. As que prestan servizos en 
despachos e asesorías legais, xestorías administrativas e de graduados sociais, e servizos alleos 
e propios de prevención de riscos laborais, en cuestións urxentes. As de empresas de servizos 
financeiros, incluídos os bancarios, de seguros e de inversión, para a prestación dos servizos que 
sexan indispensables. 

 

- TELECOMUNICACIÓNS, AUDIOVISUAIS E SERVIZOS INFORMÁTICOS. As de empresas de 
telecomunicacións e audiovisuais e de servizos informáticos esenciais, así como aquelas redes 
e instalacións que os soportan e os sectores e os subsectores necesarios para o seu correcto 
funcionamento, especialmente aqueles que resulten imprescindibles para a axeitada prestación 
dos servizos públicos, así como o funcionamento do traballo non presencial dos empregados 
públicos.  

 

- VIOLENCIA DE XÉNERO. Ás persoas traballadoras de empresas que prestan servizos 
relacionados coa protección e atención de vítimas de violencia de xénero.  

 



   

 

- SERVIZO DE LIMPEZA. As que presten servizos de limpeza, mantemento, reparación de avarias 
urxentes e vixilancia, así́ como que presten servizos en materia de recollida, xestión e tratamento 
de residuos perigosos, así́ como de residuos sólidos urbanos, perigosos e non perigosos, 
recollida e tratamento de augas residuais e outros servizos (…). 

 

- AUGA. As que traballan en actividades de abastecemento, depuración, condución, potabilización 
e saneamento de auga. 

 

- CORREOS. Persoal do operador designado polo Estado para prestar o servizo postal universal, 
co fin de prestar os servizos de recollida, admisión, transporte, clasificación, distribución e entrega 
aos exclusivos efectos de garantir este servizo postal universal. 

 

- DISTRIBUCIÓN. As que traballan na distribución e entrega de produtos adquiridos no comercio 
por internet, telefónico ou correspondencia. 

 

* A listaxe completa atópase no ANEXO do Real Decreto Lei 10/2020, de 29 de marzo de 
2020,polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por 
conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no 
contexto da loita contra o COVID-19. 

 
Esta listaxe solo destaca os servizos esenciais máis relevantes para a veciñanza. 


