Març 2020

Circular 12/2020
Ordre SND/307/2020, 30 de març , pel que s’estableixen els criteris
interpretatius per l’aplicació del RDL 10/2020, de 29 de març, i el model
de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc
de residencia i de treball

Benvolguts clients,
Ahir dilluns dia 30 de març s’ha publicat l’Ordre que els hi referenciem per tal d’especificar les
activitats excloses de l’àmbit d’aplicació del RDL 10/2020 de 29 de març, així com facilitar un
model de declaració responsable en la que s’indica que la persona treballadora portadora del
mateix pot continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball o desenvolupant la seva
activitat de representació sindical o empresarial.
Els treballadors autònoms que no poden prestar els seus serveis són els que han vist suspesa la
seva activitat per la declaració de l’estat d’alarma pel RD 463/2020 de 14 de març; per la resta
de treballadors autònoms el RDL 10/2020 de 29 de març no els resulta d’aplicació, podent
prestar així els seus serveis.
Les activitats de representació sindical i patronal tampoc queden afectades per les restriccions
de mobilitat contingudes en el RD 463/2020 de 14 de març, i en el RDL 10/2020 de 29 de març,
amb la finalitat de garantir l’assistència i assessorament persones treballadores i empresaris.
Les persones treballadores per compte aliena que no es poden acollir al permís retribuït
recuperable establert al RDL 10/2020, i aquelles altres dedicades a l’activitat de representació
sindical o empresarial, tindran dret a que l’empresa o entitat empresarial els hi expedeixi una
declaració responsable reconeixent aquesta circumstància, model que tenen disponible a la
nostra pàgina web.

Seguint amb el nostre afany d’ informar-los puntualment de les novetats i variacions que es van
produint durant aquests dies tant complicats per a tots, amb l’esperança de que ben aviat
aquesta situació vagi remetent, rebin una cordial salutació.
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