
 
  

Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a 
la implantació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració 
responsable per facilitar els desplaçaments no administratius entre el lloc de residència i 
treball. 

A causa de la ràpida evolució de l'emergència de salut pública causada per COVID-19, a nivell 
nacional i internacional, el govern ha declarat l'estat d'alarma en tot el territori nacional per tal 
de fer front a la crisi de salut, per Reial decret 463/2020, de 14 de març. En aquest context, el 
29 de març, el govern va aprovar la rd-Llei 10/2020, de 29 de març, per la qual es regula un 
permís retribuïble retributiu per a les persones ocupades 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 virtut d'aquesta regla, s'estableix un permís obligatori i de temps limitat entre el 30 de 
març i el 9 d'abril (ambdós inclosos), per a tots els ocupats que presten serveis en empreses o 
entitats públiques o privades del sector que realitzin activitats no essencials classificades com a 
tals en l'annex que acompanyi el Reial decret llei. 

D'acord amb l'article 1,1 del Reial decret llei indicat, el permís de pagament recuperable 
s'aplica únicament a les persones ocupades per compte aliè. Per tant, els autònoms estan fora 
de l'àmbit d'aplicació, ja que ni la consideració econòmica ni la recuperació d'hores establertes 
en els articles 2 i 3 d'aquest mateix nom es podrien fer efectives. En conseqüència, els 
autònoms que es dediquin a activitats que no hagin estat suspesos per les mesures de 
contenció previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les altres normes que la 
desenvolupen, podran continuar prestant els seus serveis amb normalitat. 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, només afecta els autònoms que presten els seus 
serveis en activitats suspeses per la declaració de l'estat de l'alarma. Per la seva banda, el 
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, no s'aplica als autònoms 
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