CIRCULAR INFORMATIVA CRITERIS INTERPRETATIUS RD-L 10/2020, DE 29 DE MARÇ I
PUBLICACIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE.

L’Ordre SND/307/2020, de 30 e març, estableix els criteris interpretatius per l’aplicació del Reial
Decret Llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable.
Els aspectes interpretatius que s’estableix l’esmentada ordre són:
1. ELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI (AUTÒNOMS) QUE NO HAGIN VIST SUSPESA
L’ACTIVITAT PER L’ESTAT D’ALARMA DE 14/03/2020 PODEN TREBALLAR.
El permís retribuït recuperable només afecta a les persones treballadores per compte
aliena.
Per tant les persones treballadores per compte pròpia (autònoms) que desenvolupen
activitats que no s’hagin vist suspeses la seva activitat per les mesures de contenció
previstes al RD 463/2020, de 14 de març, i les normes que es desenvolupen poden
continuar prestant serveis normalment.
2. ELS REPRESENTANTS SINDICALS I PATRONALS NO ESTAN AFECTATS PER LES
RESTRICCIONS DE MOBILITAT.
Les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions
de mobilitat contingudes al RD 463/2020, de 14 de març, ni en les del RD-L 10/2020, de
29 de març, amb la finalitat de garantir l’assistència i assessorament a persones
treballadores i ocupadores.
3. DECLARACIÓ RESPONSABLE.
Es publica una declaració responsable que les empreses hauran d’expedir a aquells
treballadors per compte aliena que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable
establert al RD-L 10/2020, de 29 de març i a les que fan activitats de representació
sindical reconeixent aquestes circumstàncies.
A continuació els reproduïm el model de declaració responsable publicat.
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DECLARACIO RESPONSABLE SEGONS REAL DECRET
LLEI 10/2020.
En *******************************, amb DNI
********** en representació de
l’empresa ************************ i amb CIF ****************.

Dades de l’empresa:
Domicili: ****************************
Telèfon: *********
Correu electrònic: **********************

Declara responsablement:
Que el treballador
amb DNI
, es treballador
d’aquesta empresa i reuneix les condicions per no acollir-se al permís retribuït
recuperable establert en el Real Decret Llei 10/2020.
Per a que consti al efectes de facilitar els trajectes necessaris entre el seu lloc
de residencia i el seu lloc de treball.

******************, 31 de Març de 2020.
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Des de GRATACOS I CARRERAS ASSESSORS, S.L.P. els continuarem informant puntualment de
totes aquelles novetats que es vagin publicant i que puguin afectar l’empresa en l’àmbit
econòmic, tributari o de seguretat social. Així mateix restem a les seva disposició per qualsevol
dubte o consulta que els pugui sorgir.
Els recordem que com a canals de comunicació tenen a la seva disposició el e-mail
gic@economistes.com i els telèfons 972 67 50 24 i 972 51 05 65.

Figueres a 31 de març de 2.020.
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