
 

 

 

Benvolgut/da, 

 

Estem a les portes de l’inici d’una campanya de recollida i comercialització de fruita, 
vegetals i cereals a les nostres comarques. 

Com bé sabeu, les campanyes precisen el servei d’un nombre rellevant de ma d’obra 
temporera. Les circumstàncies actuals de mesures de contenció de la pandèmia de la 
COVID19 limiten l’accés als nostres municipis de persones provinents d’altres territoris 
i caldrà activar les que ja hi resideixen per a què vulguin i puguin cobrir els llocs de 
treball que s’ofereixin en la campanya 2020. 

Les mesures que des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’han adoptat 
són les següents: 

 Creació d’una borsa de treball de campanya al Portal Feina Activa del SOC 
on les persones interessades en treballar durant la campanya s’hi puguin 
inscriure. És accessible des de l’enllaç següent: BORSA CAMPANYA o des de 
la pàgina web: www.feinaactiva.gencat.cat. 

 

 Aquestes borses romandran obertes fins el 30 de juny de 2020. 

 Pel que fa a les empreses que necessitin personal per a la recol·lecció i 

comercialització de fruita, vegetals i cereals en la campanya agrària d’aquest 
any, poden adreçar la seva oferta de treball amb el model normalitzat a les 
adreces de correu electrònic, d'acord amb la seva ubicació, les quals seran 
traslladades a l’Oficina de Treball corresponent per a la seva gestió: 

 

 campanyadelafruita.tebre@gencat.cat 

 campanyadelafruita.lleida@gencat.cat 

 campanyadelafruita.tarragona@gencat.cat 

 campanyadelafruita.girona@gencat.cat 

 campanyadelafruita.barcelona@gencat.cat 

 

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=5894300
http://www.feinaactiva.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/50_actualitat/noticies/Imatges_i_documents/Empreses_Campanya_fruita_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/50_actualitat/noticies/Imatges_i_documents/Empreses_Campanya_fruita_2020.pdf
mailto:campanyadelafruita.tebre@gencat.cat
mailto:campanyadelafruita.lleida@gencat.cat
mailto:campanyadelafruita.tarragona@gencat.cat
mailto:campanyadelafruita.girona@gencat.cat
mailto:campanyadelafruita.barcelona@gencat.cat


 

A més, he deu tenir en compte que el Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d’abril, ha 
establert mesures de flexibilització de la contractació en les campanyes agràries, les 
quals són d'aplicació temporal fins al 30 de juny de 2020, excepte que la normativa 
posterior indiqui altra cosa. 

Aquestes, de forma resumida, són: 

 Autorització per a contractar persones de nacionalitat estrangera, en situació 
regular de residència, que compleixin algun dels següents requisits: 

 Edat entre 18 i 21 anys. 
 Permís de treball que caduqui entre el 14 de març i el 30 de 

juny de 2020. 

 Compatibilitat de la percepció de les prestacions per atur, excepte la derivada 
d’ERTO per COVID, i de la Renda Garantida de Ciutadania amb el treball en la 
campanya agrària. 

En el cas que la vostra empresa proposi una candidatura, aquesta podrà ser 
incorporada per vinculació nominal, únicament prèvia comprovació per part del SOC 
de què es tracta d’una persona demandant inscrita i que d’acord amb les dades 
disponibles en la seva inscripció pot ser contractada. Concretament, es verificarà que, 
en el cas de persones estrangeres no comunitàries majors de 21 anys, disposen d’una 
autorització de treball i que aquesta estigui en vigor. Es consideren en vigor les 
autoritzacions que expirin en el període comprés entre el 14 de març i el 30 de juny. 

A la pàgina Web del SOC on s’informa de la Campanya Agrària 2020 teniu un apartat 
de “Preguntes Freqüents” de molta utilitat. 

A més, aquí també teniu informació de les borses de treball de les entitats agràries: 

 

AFRUCAT 
https://treball.fruitmonitor.cat/  

  

 

 

        

UNIÓ DE PAGESOS: 
https://uniopagesos.cat/ 

  

 

 

        

AEALL - ASAJA 
http://www.aeall.net/ 

 
  

  

 

 

        

Federació de Cooperatives Agràries 
http://www.cooperativesagraries.cat/ 
 
  

  

 

 

        

 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Preguntes-mes-frequeents-sobre-la-Campanya-Agraria-2020
https://treball.fruitmonitor.cat/
https://uniopagesos.cat/
http://www.aeall.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh2YCzVYnK_lm7SaNa2LEdAOIWLUCHUVxKmL0-i31KePYGig/viewform
http://www.cooperativesagraries.cat/

