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  Abril 2020 

 

     Circular 16/2020  

RDL 13/2020, de 7 d’abril, pel que s’adopten determinades mesures 
urgents en matèria de TREBALL AGRARI  

 
Apreciats clients, 
 
Mitjançant la present els venim a informar respecte de mesures urgents en referencia a:  
 
AFAVORIR LA CONTRACTACIO TEMPORAL DE TREBALLADORS EN EL SECTOR AGRARI 
 
El Consell de Ministres ha aprovat el RDL que els referim pel que s’aproven mesures urgents de 
caràcter temporal per poder disposar de mà d’obra en el sector agrari. El seu objectiu es poder 
assegurar la recol·lecció en les explotacions agràries, el flux productiu pels processos 
posteriors de la cadena i a l’abastiment de la població, davant la disminució tant acusada de 
l’oferta de mà d’obra que habitualment s’ocupa de les tasques agràries com la temporera, per 
les limitacions sanitàries als viatges des dels seus països d’origen com a conseqüència del 
COVID-19. 
 
La situació es veu agreujada per la seva coincidència temporal amb varies de les campanyes de 
major activitat i importància, com la fruita d’ós, els cultius d’estiu o la maduixa que no són 
susceptibles de mecanitzar-se i, per tant, corren el risc de perdre’s. 
 
Aquestes mesures afavoreixen la contractació temporal de treballadors en el sector agrari 
mitjançant l’establiment de mesures extraordinàries de flexibilització del treball, de caràcter 
social i laboral, necessàries per assegurar el manteniment de l’activitat agrària durant la 
vigència de l’estat d’alarma. 
 
Les mesures urgents permeten la compatibilització de la prestació d’atur o altres prestacions 
de caràcter social o laboral amb el desenvolupament de tasques agràries, de manera que 
s’aconsegueixi suficient mà d’obra en l’actual conjuntura per part de la població propera als 
llocs de cultiu i a l’ increment a la renta disponible en un moment d’especial vulnerabilitat, 
sense davallar la protecció social i la salut pública. 
 
Podran ser beneficiaris de les mesures de flexibilització temporal les persones que a l’entrada 
en vigor d’aquest RDL es trobin en situació d’atur o cessament d’activitat i aquells treballadors 
en que els seus contractes s’hagin vist temporalment suspesos, com a conseqüència del 
tancament temporal de l’activitat conforme al assenyalat a l’article 47 de l’Estatut dels 
Treballadors, excepte els treballadors afectats per ERTOS amb causa del COVID-19. 
 
També podran accedir a aquests treballs aquelles persones immigrants en que el seu permís 
de treball finalitzi en el període comprès entre la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020) i 
el 30 de juny del 2020. 
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També s’hi podran acollir els joves nacionals de tercers països que es trobin en situació regular 
a Espanya i tinguin entre 18 i 21 anys. 
 
Per accedir a aquest tipus de contractes, la norma estableix que podran beneficiar-se de les 
mesures de flexibilització les persones que els seus domicilis es trobin pròxims als llocs on 
s’hagin de realitzar els treballs de recol·lecció. Es contempla com a requisit per l’empresari, la 
necessitat d’assegurar en tot moment, la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats 
enfront al COVID-19. 
 
Les retribucions percebudes per l’activitat laboral que es desenvolupi seran compatibles amb 
les diferents prestacions per desocupació, així com el cessament d’activitat o qualsevol altre 
benefici o ajuda social. Aquestes retribucions no es tindran en compte als efectes dels límits de 
renta establerts per les prestacions contributives o no contributives, inclosos els complements 
a mínims de les pensions. 
 
Les retribucions seran incompatibles amb les prestacions econòmiques de Seguretat Social per 
incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, prestació per 
naixement i cura de menor. També amb les pensions d’incapacitat permanent contributiva tret 
dels supòsits de compatibilitat. 
 
Les retribucions s’abonaran per transferència bancària al compte indicat pel treballador i la 
remuneració mínima ha de correspondre’s segons el conveni d’aplicació i, com a mínim, el SMI 
pel 2020. 
 
Per la TRAMITACIO d’aquestes mesures, les Administracions competents i els agents socials 
promouran la contractació de les persones. 
D’aquesta manera les ofertes de treball que siguin necessàries per cobrir en cada localitat 
seran comunicades per les empreses i ocupadors als Serveis Públics de Treball autonòmics 
competents, que les gestionaran amb les persones beneficiaries per donar-los cobertura de 
forma urgent. Així mateix, per assegurar la correcta aplicació del disposat, les delegacions, i 
subdelegacions del Govern, establiran els mecanismes de coordinació precisos amb el Servei 
Nacional de Treball, CCAA i agents socials. 
 
 
MODIFICACIONS EN MATERIA DE SEGURETAT SOCIAL 
 
S’incorporen determinades modificacions puntuals en matèria de Seguretat Social destinades a 
clarificar la redacció i desenvolupar aspectes concrets de gestió de prestacions i flexibilització 
de tràmits. 
S’inclouen mesures extraordinàries de caràcter temporal de simplificació per la tramitació dels 
procediments de les entitats gestores de la Seguretat Social per aquells casos que la persona 
interessada no tingués certificat electrònic o clau permanent, en que el canal de comunicació 
per presentar documents o realitzar qualsevol tràmit serà a la Seu Electrònica mitjançant accés 
directe a tràmits sense certificat. 
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AMPLIACIO COM A SITUACIO ASSIMILADA A ACCIDENT DE TREBALL ELS PERIODES 
D’AÏLLAMENT, CONTAGI O RESTRICCIO A LES SORTIDES DEL MUNICIPI ON EL TREBALLADOR 
TINGUI EL SEU DOMICILI COM A CONSEQÜÈNCIA DEL VIRUS COVID-19 
 
Es tindran reconeguts com Accident de Treball , i amb caràcter excepcional, els períodes 
d’aïllament , contagi o restricció de sortides del municipi (confinament) d’on tingui el domicili 
la persona treballadora com a conseqüència del COVID-19. Aquesta situació és la que ha 
afectat a les poblacions de la Conca d’Òdena. 
 
 
PRESTACIO EXTRAORDINARIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER AUTONOMS 
 
Es passa a donar una nova redacció a l’article 17 del RDL 8/2020, puntualitzant la protecció i 
l’acreditació dels requisits necessaris per la percepció de la prestació extraordinària pels 
autònoms per les situacions d’ingressos inferiors al 75% per determinades activitats que 
perceben els seus ingressos de manera desigual al llarg de campanyes i períodes superiors al 
semestral, que és el paràmetre temporal de comparació que constitueix la regla general. 
S’estén aquesta flexibilització per les activitats agrícoles i les culturals o d’espectacles públics 
en que vegin reduïda la seva facturació en el mes natural anterior al que sol·licitin la prestació i 
es vegi reduïda almenys un 75% en relació a l’ efectuada en els 12 mesos anteriors. 
 
Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà una duració d’un mes, 
ampliant-se, en el cas, fins l’últim dia en que finalitzi l’estat d’alarma. 
 
El reconeixement de la prestació es podrà sol·licitar fins l’últim dia del mes següent al que es 
produeixi la finalització de l’estat d’alarma. 
 
 
 
Cordialment, 
 

 
 
Departament Laboral 
www.bna.cat 
 


