
 

 
Valoració sindical del Reial decret llei 13/2020, de 7 
d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures 
urgents en matèria de treball agrari  

 

Contingut del reial decret llei pel que fa a l’ocupació agrària:  

Les mesures de precaució preses per afrontar la crisi sanitària causada per la 
COVID-19 comporten, entre d’altres, la dificultat de poder comptar amb 
treballadors i treballadores per a les feines del camp, la qual cosa suposa un 
risc per a l’abastiment de la població. A l’efecte de resoldre aquest problema 
sense desvirtuar les mesures de salut pública establertes, l’esmentat reial 
decret llei estableix fonamentalment: 

Objecte: els contractes temporals de l’activitat agrària (art. 1). 

Persones que es poden acollir a les mesures fixades: les que estiguin en 
situació d’atur o cessament d’activitat (autònomes), amb contracte suspès per 
ERTO, migrants amb permís entre l’inici de l’estat d’alarma (14/03/2020) i el 
30/06/2020 i joves no nacionals d’entre 18 i 21 anys i situació legal 
regularitzada. Cal tenir el domicili o pernoctar al municipi o al municipi limítrof al 
lloc de treball, tot i que aquest aspecte el poden ajustar les comunitats 
autònomes (art. 2). 

Compatibilització dels ingressos es poden compatibilitzar els ingressos per 
treball agrari regulats en aquest reial decret llei amb les prestacions o subsidis 
per atur, ajuts i prestacions socials reconeguts per qualsevol Administració. 
Compatible amb el PER, amb rendes mínimes (a Catalunya, la renda garantida 
de ciutadania) i amb prestacions d’atur derivades de suspensió o de reducció 
de contracte per causes tècniques, organitzatives o de producció. En queda 
exclosa la compatibilitat amb les prestacions derivades de la suspensió per la 
COVID-19 com a causa major i, també, amb la situació d’incapacitat temporal, 
de risc per a l’embaràs o la lactància, amb incapacitat permanent i d’altres.  

Les rendes salarials així obtingudes no es tindran en compte als efectes de 
límits de rendes per a les prestacions contributives o no contributives de la 
Seguretat Social (art. 3).  

Obligacions de l’empresariat: assegurar en tot moment la disponibilitat de 
mitjans de prevenció adients davant la COVID-19 (art. 4), i aplicar el conveni 
sectorial o, si no existeix, l’SMI (art. 5). 



 

Altres: la tramitació de les ofertes es farà a través dels serveis públics 
d’ocupació. Aquests ordenaran les persones treballadores a l’efecte de cobrir 
les ofertes segons l’ordre següent: persones aturades o en cessament 
d’activitat (autònomes) sense prestació o subsidi, persones aturades amb 
prestacions no contributives, persones que tinguin prestacions contributives, 
persones migrants i joves nacionals de tercers països d’entre 18 i 21 anys en 
situació legal regular (art. 5).  

El reial decret llei, malgrat el seu nom, dedica diversos articles a la 
compatibilitat del treball sanitari vinculat a la crisi de la COVID-19 amb les 
pensions que perceben les persones que han tornat a l’activitat a causa de la 
necessitat en què ens trobem.  

Valoració de CCOO 

Pel que fa a les persones migrants: 

Des del sindicat hem reclamat l’aprovació de mesures excepcionals pel que fa 
als tràmits d’estrangeria, entre elles la regularització urgent i extraordinària de 
les persones sense autorització administrativa. Amb aquestes mesures 
s’evitaria l’absolut desemparament i la indefensió d’aquestes persones, i es 
possibilitaria que poguessin accedir a les prestacions socials i laborals 
aprovades per fer front a la crisi generada pel coronavirus.  

És per això que, davant de la publicació del Reial decret llei 13/2020, de 7 
d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria 
d’ocupació agrària, considerem que les mesures que preveu pel que fa a la 
contractació de persones estrangeres queden molt lluny dels plantejaments 
defensats pel sindicat.  

Ens preocupa que, en lloc de fer valer l’experiència i el coneixement de la feina, 
l’article 3 plantegi una priorització per accedir a aquests llocs de treball que 
relega a l’últim lloc les persones migrants quan, en realitat, són el gruix de les 
que es dediquen a aquest treball.  

Tot i això, valorem positivament les mesures que preveu el reial decret llei per 
garantir la continuïtat d’aquells treballadors i treballadores als quals el venci el 
permís de treball en el període establert entre el 14 de març i el 30 de juny, o 
que es possibiliti l’accés al permís de treball dels joves nacionals de tercers 
països. Malauradament, la forquilla d’edat establerta deixa fora persones que 
només disposen d’autorització de residència, que no s’hi podran acollir. 

Tanmateix, considerem que la vigència d’aquestes autoritzacions de treball —
que no està establerta en el reial decret llei— ha d’anar més enllà de la durada 
de la contractació laboral i no és admissible que un cop acabada la relació 
laboral es torni a la situació anterior, especialment pel que fa als joves de 
països tercers que només disposaven d’autorització de residència. És per això 



 

que reclamem que les autoritzacions de treball que es tramitin no tinguin 
caràcter temporal, sinó que tinguin una vigència mínima d’un any. 

D’altra banda, és evident que, malgrat les limitacions de desplaçaments, les 
persones estrangeres sense autorització administrativa continuaran treballant, 
encara en situació de major indefensió, tenint en compte els riscos existents 
per a la seva salut i la manca d’operativitat de la Inspecció de Treball. És per 
això que reclamem un pla d’actuació de la Inspecció de Treball que garanteixi 
el control de les contractacions i del compliment de les mesures de seguretat, 
pel que fa als allotjaments, als desplaçaments i a la provisió d’equips de 
protecció individual (EPI). 

Considerem també que cal tenir en compte que els moviments de persones 
que es concentrin als municipis on tinguin lloc les campanyes agrícoles poden 
comportar problemes de xenofòbia i racisme que cal prevenir, més enllà de la 
problemàtica generada per l’allotjament d’aquestes persones en l’actual estat 
d’alarma. Per molt que es prohibeixin els desplaçaments, hi haurà un efecte 
crida i la gent es mourà. 

Pel que fa a la protecció de les persones treballadores: 

Per a CCOO és absolutament necessari fer compatibles les campanyes 
agrícoles amb la seguretat i la salut de les persones que treballen en aquestes 
campanyes, de manera que lamentem que el Govern no sigui més ambiciós i 
concret en aquesta matèria. Això, juntament amb els pronunciaments de les 
patronals en les taules de concertació sectorial a Catalunya, preocupa 
especialment el sindicat, per les conseqüències que pot tenir en aquest sector. 
 
Es prioritza la recol·lecció de les collites sense preveure suficientment tot allò 
relacionat amb la seguretat dels treballadors i treballadores i les seves 
condicions laborals. Això ha permès, en molts casos, l’economia submergida i 
que no es pagui l’SMI a les persones que treballen al sector. 
 
Per tot això i un cop aprovat el reial decret llei, CCOO prioritzarà el següent: 
 
— Garantir les mesures de protecció contra la COVID-19 per a totes les 
persones que treballen al sector, que hauran de disposar inexcusablement 
d’EPI, així com de mesures de protecció col·lectiva, tant al lloc de treball com 
als menjadors, magatzems, etc. 
 
— Garantir la seguretat i la higiene als allotjaments que es posin a disposició 
d’aquests treballadors i treballadores. 
 
— Garantir la mobilitat de les persones que treballen al camp en condicions de 
seguretat i en el marc de les directrius establertes per les autoritats sanitàries. 
 
— Establir una coordinació efectiva entre administracions públiques (Govern 
estatal, Govern de la Generalitat i ens locals) segons el seu grau de 
responsabilitat. 



 

 
— Reforçar el paper de la Inspecció de Treball per vigilar el compliment estricte 
de les normes de caràcter laboral que s’han de complir. 
 
— Actuar contra els incompliments de totes aquestes qüestions per evitar que 
es produeixin conflictes socials en l’entorn rural, amb conseqüències 
impredictibles en l’actual context de crisi sanitària. 
 
CCOO no permetrà que la fi justifiqui els mitjans, ja que entén que la 
recol·lecció és necessària, però també entén que s’ha de fer en condicions 
dignes i, sobretot, segures. 
 

 

 

 

 


