
   

10. Flexibilització contractació laboral en matèria 

d’ocupació agrària. Govern d’Espanya. 

1. Tipus d’ajut: 

Flexibilització de la contractació temporal de treballadors en el sector agrari, 

mitjançant l’establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l’atur 

per assegurar el manteniment de l’activitat agrària, durant la vigència de l’estat 

d’ alarma declarat per el Real Decret 463/2020, de 14 de març. 

2. Beneficiaris de les mesures de flexibilització de caràcter temporal:  

a) Persones en situació d’atur o cessament d’activitat. 

b) Treballadors els contractes dels quals s’hagin vist temporalment suspesos 

com a conseqüència del tancament temporal de l’activitat segons l’article:  

“47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en los términos 

señalados en el artículo 3.1.b)”. 

c) Treballadors migrats, els permisos dels quals conclogui en el període 

comprés entre l’entrada en vigor  el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, 

i el 30 de juny de 2020, la pròrroga es determinarà a través de les  

instruccions de la Secretaría de Estado de Migraciones.  

d) També podran acollir-se els joves nacionals de tercers països que es trobin 

en situació regular entre els 18 i els 21 anys. Novetat Real Decret-llei 

19/2020, de 26 de maig disposició addicional segona: una vegada finalitzada la 

vigència del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril es concedirà una 

autorització de residencia i treball a aquests joves estrangers. L’autorització la 

sol·licitaran a traves de mitjans telemàtics acreditant  que “han sigut contractats 

per una activitat continuada al sector agrari art. 2.1d) RDL 13/2020 i que no té 

antecedents penals. El termini per presentar la sol·licitud serà d’un mes a 

partir de la finalització de la vigència del RDL 13/2020 (vigència de 2 anys 

renovable per altres 2 anys –valida en tot el territori nacional). 
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e) Persones que els seus domicilis es trobin propers als llocs on s’hagi de  

desenvolupar-se el treball. S’estendrà que existeix en tot cas proximitat 

quan el domicili del treballador o el lloc en el qual pernocti temporalment 

mentre es porti a terme la campanya estigui en el mateix terme municipal o 

en termes municipals limítrofes del lloc de feina. 

3. Tipus de contractes? : 

 

Els contractes laborals afectats per aquesta mesura seran tots aquells de 

caràcter temporal per desenvolupar activitats en règim d’alienitat i dependència 

en explotacions agràries compreses en qualsevol dels codis CNAE propis de 

l’activitat agrària, amb independència de la categoria professional o l’ocupació 

concreta de l’empleat, fins el 30 de juny de 2020. 

 

Novetats : Segons el Real Decret-llei 19/2020, de 26 de maig al seu art. 1: 

 

1. Queden prorrogades les mesures extraordinàries de flexibilització de 

l’ocupació (art. 1 a 5 i disposicions addicionals 1ª i 2ª del Real Decret-llei 

13/2020, de 7 de abril, per el qual s’adopten determinades mesures urgents en 

matèria d’ocupació agrària, fins el 30 de setembre de 2020). 

 

2. Les empreses i ocupadors deuran comunicar al serveis públics 

d’ocupació (termini de 10 dies hàbils següent a la seva concertació), les 

contractacions la vigència de les quals s’acordi prorrogar, indicant la nova 

data de finalització. 

 

4. Compatibilitat de prestacions laborals: 

 

a) Amb el subsidi d’atur regulat en: “el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, 

por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores 

eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o 

con la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por 

el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en 

el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las 

Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura”.  
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b) Amb les prestacions per atur derivades de la suspensió per causes 

econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció segons: “el artículo 47 

del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con exclusión de aquellas 

que tengan su origen en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 el 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19”.  

 

c) Amb qualsevol de les altres prestacions per atur regulades  en : “el título III 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social”. 

 

d) Amb les prestacions per cessament d’activitat motivades per les causes 

previstes en : “el artículo 331 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, con exclusión de aquellas que tengan su origen en la medida prevista 

en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19”. 

 

e) Amb qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre 

benefici o ajuda social, atorgada per qualsevol Administració que sigui 

incompatible amb el treball, o que, sense ser-ho :” como consecuencia de la 

percepción de ingresos por la actividad laboral se excederían los límites de 

renta señalados en la normativa correspondiente al tipo de prestación. Sin 

perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, serán incompatibles con las 

prestaciones económicas de Seguridad Social por incapacidad temporal, riesgo 

durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural”. 

 

f) Serà incompatible amb les pensions d’incapacitat permanent contributiva 

excepte: “los supuestos de compatibilidad previstos en el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre” També serà incompatible amb la prestació per 

naixement i per tenir cura d’un menor de la Seguretat Social”. 

 

Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en 

compte a efectes dels límits de renda establerts per les prestacions 



   
contributiva o no contributives de la Seguretat Social (inclosos els 

complements per mínims de les pensions contributives). 

 

5. Com es podrà demanar?: 

 

Les Administracions competents i els agents socials promouran la contractació 

de persones que es trobin en les circumstàncies descrites al punt 2 

beneficiaries , especialment en quan a la proximitat. 

 

Les empreses i ocupadors comunicaran: “ a  los  servicios públicos de empleo 

autonómicos competentes las contrataciones acogidas al presente real 

decreto-ley en la forma habitual, cumplimentando el identificador específico de 

la oferta que le hayan asignado. El Servicio Público de Empleo Estatal 

identificará estos contratos y remitirá la información a las autoridades 

correspondientes, a las Administraciones públicas competentes, y en todo caso 

a la autoridad laboral, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la 

Secretaría de Estado de Migraciones. . El Servicio Público de Empleo Estatal 

reanudará de oficio las prestaciones por desempleo que se hubiesen visto 

suspendidas por los procesos automáticos de intercambio de información 

previstos con las bases de datos de afiliación de la Tesorería General de la 

Seguridad Social y con la base de datos de contratos del Sistema Nacional de 

Empleo, cuando se trate de contratos celebrados de acuerdo con lo previsto en 

este real decreto-ley.”. 

 

6. Quan es pot demanar:    

 

Des de 14 de març fins  30 de juny de 2020. Ampliat fins al 30 de setembre de 

2020. 

 
7. Normativa aplicable :  

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVIDF-19, modificat pel 

Reial Decret 465/2020 i normes concordants. 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en materia de empleo agrario. 
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Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 

Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

8. Altres dades d’interès: 

Faqs i bústia de contacte: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ 
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