Ciutadania. Laborals
2.4. Mesures contractació temporal sector agrari
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Mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació amb
l'objecte d'afavorir la contractació temporal dels treballadors
en el sector agrari durant la vigència del l'estat d'alarma
Administracions competents i agents socials
- Persones en situació d’atur o cessament d’activitat
- Treballadors/es amb contractes temporalment suspesos
com a conseqüència del tancament temporal de l’activitat.
- Treballadors/es emigrants amb permís de treball que
acabi entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020
- Joves d'entre 18 i 21 anys, nacionals de tercers països de
fora de la UE, que es trobin en situació regular.
Quina és la remuneració d'aquest contracte temporal?
- La remuneració mínima que correspongui segons el
Conveni Col·lectiu vigent
- Aquesta quantia no podrà ser inferior a l'SMI per al
2020 (31,66 euros / dia, 950 euros / mes, més la part
proporcional de la paga extra)
Tenir els seus domicilis pròxims als llocs on vagin a treballar.
Els salaris rebuts per la seva activitat laboral en aquests
contractes seran compatibles amb:
- Subsidi d’atur regulat pel RD 5/1997 dels treballadors
eventuals del règim agrari
- Amb les prestacions d’atur derivades per la suspensió
per causes
- econòmiques, tècniques i de producció. Excepte els
derivats per les mesures extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic del Covid19.
- Qualsevol altra prestació d’atur regulada per la llei
general de Seguretat Social
- Prestacions pel cessament d’activitat excepte les
produïdes per l’impacte del Covid19
- Qualsevol altre prestació de caràcter econòmic o
benefici o ajuda social que sigui compatible amb el
treball.
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/agrario/home.htm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4332
Les ofertes de feina que sigui necessari cobrir a cada localitat
seran comunicades per les empreses i empleador als serveis
públics de treball autonòmics competents.
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