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La Campanya de la Fruita 2020 s’inicia l’1 de juny i està previst que s’allargui fins 

a mitjans de setembre. 

 

L’Ajuntament de Lleida ha estat treballant en coordinació amb diferents 

institucions (Generalitat de Catalunya – Delegació del Govern, Servei d’Ocupació 

de Catalunya, Departament de Salut i Departament d’Agricultura, Diputació de 

Lleida i Subdelegació del Govern) per tractar el funcionament de la campanya 

d’aquest any.  

 

En el marc d’aquest pla de treball s’han realitzat diferents reunions i compartit 

informació amb alguns pobles i ciutats de l’entorn de Lleida que ja han iniciat la 

campanya de la fruita.  

 

 
Novetat Campanya 2020:  

 

CENS PERSONES TEMPORERES DE LA CAMPANYA DE LA FRUITA 2020 

 

Des de les regidories de l’Horta i Ocupació i Responsabilitat Social es posarà en 

marxa un tràmit / formulari (consensuat amb les organitzacions agràries) per 

demanar als pagesos, sindicats, productors, etc. informació real, contrastada i 

actualitzada de les persones temporeres que són necessàries per a la campanya 

de la fruita 2020 a la ciutat de Lleida. Tot això amb un doble objectiu: 

 

1. Disposar de les dades per compartir-les amb el Departament de Salut de 

la Generalitat a l’hora de preveure possibles allotjaments per persones 

positives de COVID19 o bé que han estat amb positius i requereixen 

confinament i per les seves circumstàncies no el poden fer a casa seva. 

 

2. Disposar d’un cens de persones temporeres treballant a la campanya de la 

fruita i de l’allotjament que utilitzen així com altres dades d’interès que 

proporcionaran informació a l’Administració amb la principal meta de fer 

més fàcils les mesures a adoptar.  

 

Aquest cens estarà disponible a la pàgina de la Paeria i també a la pàgina web de 

l’Horta de Lleida. 
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El tràmit consolida informació del tipus: allotjament, codi postal de l’allotjament, 

mitjà de transport, etc.  

 

L’objectiu d’aquest cens és disposar de tota la informació possible per vetllar que 

les persones temporeres amb contracte tinguin un allotjament digne i, a la vegada,  

per comptabilitzar les persones temporeres que treballen a la Campanya de la 

Fruita per preveure un possible brot o focus de contagi i així poder actuar amb 

rapidesa i en col·laboració amb el Departament de Salut.  

 

Per a treballar en l’elaboració d’aquest cens s’han mantingut reunions i treballat 

amb les següents organitzacions i entitats:  

 

- Organitzacions agràries (ASAJA, UP i JARC) 

- Seccions sindicals CCOO i UGT 

- Federació de Cooperatives Agràries 

- Presidents de la FAVLL i Comissió de l’Horta de la FAVLL – Toni Baró i 

Francesc Montardit 

- Presidents de les partides de l’Horta 

- Empreses ETT que treballen en aquest sector 

- Afrucat, ACTEL i empreses del sector 

- Totes les cooperatives agràries de Lleida 

- S’ha mantingut una reunió amb  els portaveus de l’Ajuntament de Lleida   

 

S’ha demanat la màxima col·laboració a tots els agents implicats per fer-ne tota la 

difusió possible.  

 

Tal com estableix la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments han de disposar 

d’una sèrie de dades concretes per preveure l’impacte de l’activitat de la 

campanya als municipis del territori. Cada ajuntament haurà de conèixer el cens 

de la població sobrevinguda per la campanya de recollida que s’allotja al seu 

municipi, sigui en pisos o allotjaments tipus alberg de titularitat pública o privada, 

així com un cens d’aquests (ubicació i persones que s’hi allotgen). Aquesta 

informació haurà d’estar permanentment actualitzada.  
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Imatge: Tràmit CENS 
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DISPOSITIU D’ACOLLIDA PER A PERSONES TEMPORERES – Pavelló de 

FIRA 3 

 

Inici: 1 de juny – 13 de setembre 

Places: 120-150  

Durada: 7 nits, amb un màxim de 3 nits més  

 

La regidoria de les Polítiques per als Drets Socials posa en marxa l’1 de juny el 

servei per atendre les persones temporeres durant la campanya 2020, que se 

centralitzarà al Pavelló 3 de Fira de Lleida.  

Aquest espai disposa de 150 places i les persones temporeres s’hi podran 

allotjar 7 nits prorrogables a 3 nits més.  

Els serveis que s’oferiran són:  

- Oficina d’Atenció de la Campanya de la Fruita 

- Dutxes, àpats i consigna (aquest any com a novetat s’oferirà sopar)    

 

El Serveis socials estudiaran els possibles casos de vulnerabilitat i, si es detecten, 
es podrà decidir perllongar l’allotjament o el trasllat a Jericó (Jericó és l’espai per 
a les persones sense rostre).  

El programa de Polítiques per als Drets de les Persones estableix, en paral·lel, un 
treball de carrer a càrrec d’educadors d’entorns, que són els qui detecten els 
assentaments i possibles situacions de risc de persones al carrer. El conjunt 
d’educadors i educadores realitzen tasques de mediació comunitària, si s’escau, 
per evitar problemes de convivència.   

El projecte preveu aplicar-se fins al 13 de setembre i es desenvolupa en 
col·laboració amb entitats socials, entitats de persones migrades i sindicats   per 
garantir, en el seu conjunt, les necessitats bàsiques de les persones temporeres 

L’allotjament previst al pavelló de la Fira 3 ha d’allotjar a aquelles persones 

temporeres que no disposen de papers i per tant la llei d’estrangeria no els permet 

treballar, així com aquelles persones que estan en un impàs de trobar feina perquè 

acaben d’arribar a la ciutat. 

 

  

Entitats socials participants  

Creu Roja, Càritas diocesana, Jericó,  Adra, Associació anti sida Lleida,  Fundació 
Arrels A. ignasi, Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida, entitats de persones 
migrades, Sindicats (CCOO i UGT) i Pagesos Solidaris.  
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OFICINA D’ATENCIÓ A LA CAMPANYA DE LA FRUITA 

 

 

- Lloc: Pavelló 3 

- Horari: De 9 a 13 h i de les 18 h a les 20 h 

- Gestionada conjuntament per  l’IMO i la regidoria de Polítiques de Drets 

Socials.  

- Objectius:   

o Cercar feina a aquelles persones que estan en disposició de treballar 

i que encara no tenen feina. 

o Assessorar aquelles persones que cerquen un lloc on dormir 

(Col·legi d’APIS, hotels, lloguers, etc.) 

o Detecció de situacions de risc i/o vulnerabilitat entre els treballadors 

temporers 

o Informació dels serveis del projecte i acreditació per al seu ús. 

o Accions específiques i intervenció socioeducativa amb les persones 

detectades en situació de vulnerabilitat social: problemes de salut 

física o mental, addiccions, persones grans, dones, molt joves... 

derivació als serveis de l’àrea d’inclusió 

o Informació sindical per a les persones que tenen contracte de treball 

i han vist vulnerats els seus drets. 

o S’acolliran persones que no tinguin cobertes les seves necessitats 

bàsiques tant si tenen contracte com si no, i tant si estan en situació 

administrativa regular com si no.  

o Quant a les persones en situació regular i amb contracte, que tenen 

el seu domicili habitual a més de 75 quilòmetres de la ciutat de 

Lleida: 

 S’ha sol·licitat la col·laboració al Ministeri de Treball i 

Seguretat Social, a través del Subdelegat del Govern, perquè 

les persones que estaran físicament a l’Oficina d’Atenció de 

la Campanya de la Fruita tinguin accés a les dades de la 

Seguretat Social per verificar si la persona que demanda els 

serveis de l’Ajuntament disposa o no de contracte. 

 En els casos en que existeixi contracte, s’enviarà les dades 

del productor o propietari de la finca on treballa aquella 

persona a fi i efecte de poder fer seguiment de cada cas. Per 

un costat, via sindicats o regidoria de l’Horta es farà 

acompanyament als productors per cercar la millor solució per 

trobar un allotjament digne per a totes les persones que es 

troben en situació de vulnerabilitat. Esgotades totes les 

opcions, es demanarà el suport a la Conselleria de Treball a 

fi i efecte que hi puguin enviar inspeccions de treball per exigir 

un lloc digne per aquestes persones.  
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RESUM DE DATES, HORARIS I LLOCS/SERVEIS 

 

Servei Lloc Horari Entitats 

Oficina 
d’atenció DE LA 
Campanya de 
la Fruita 

Pavelló 3 en despatxos 
individuals garantir 
distància de seguretat i 
ventilació 

De 10 a 13h de dilluns a 
divendres presencial  
De 18 a 20h. De dilluns a 
divendres 
Caps de setmana a Panera 7 
(urgències) 

 Ajuntament de Lleida  
Entitats persones 
migrades 

Servei 
d’allotjament 

Pavelló 3 Allotjament nocturn  
Acollida nocturna de 20 a 
23hores 
Matins de 7 a 8h supervisió 
esmorzars 

Ajuntament de Lleida 
Entitats socials 
 Entitats persones 
migrades 

Servei de 
dutxes 

Pavelló 3 
 

De dilluns a diumenge 
De 8 a 10 hores i de 19 a 21 
hores 

Ajuntament de Lleida 
Entitats socials 
Entitats persones 
migrades 

Servei d’àpats Pavelló 3 De 6,30 h a 9 h esmorzar 
De 20 a 22 h sopar 

Ajuntament de Lleida 
Entitats socials 
Entitats persones 
migrades 

Servei de 
consigna 

 Pavelló 3 
 

De 8 a 10 De dilluns a 
diumenge   
19 a 21 h. De dilluns a 
diumenge   

Ajuntament de Lleida 
Entitats socials 
Entitats persones 
migrades 

Servei de salut 
 

 Pavelló 3 
 

A determinar 
 

Ajuntament de Lleida 
Associació Antisida 
Agents de salut Covid 
19 

Serveis 
Sociolaborals 

Seu sindicats CCOO i UGT  
 
Seu Fundació Pagesos 
Solidaris 
Pavelló 3 
IMO 

En horari d’oficina única i  
determinar altres franges si és 
necessari 

CCOO i UGT  
Fundació Pagesos 
solidaris 
IMO 

 

 

PROFESSIONALS ADSCRITS AL PROJECTE 

 

 

L’integren un equip de 20 professionals dirigits i coordinats des de la 
Regidoria de Polítiques per als Drets socials.   

 Dels 20 professionals: 

 3 professionals són els que s’han mantingut amb el contracte de l’Iglú 
d’acollida a les persones sense llar, que s’ha fet extensiu en les 
mateixes condicions, per donar continuïtat a l’acollida de les persones 
sense llar, que encara queden en situació de confinament al 
dispositiu, i per atendre als nous casos de persones temporeres.   
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 3 professionals s’han contractat a empreses de seguretat privada.   

 2 coordinadores tècniques Regidoria de Drets socials 

 3 treballadores socials en horari de matins  de 8 a 13 h  

 2 treballadores socials  en  horari de tarda  de 18 a 20 h 

 2 insertors laborals 

 1 integrador/es social per acollida nocturna i presència en horari de 
primeres hores del matí 

 4 tècnics/ques (TIS)  d’intervenció al carrer i coordinació i presència 
als serveis de dilluns a diumenge i festius   

 2 educadors de carrer de dilluns a divendres d’inclusió social per 
intervenció en situacions de vulnerabilitat al carrer 

 1 auxiliar administratiu 

 3 professionals de seguretat privada 
 

 

 

Serveis i accions de promoció de salut 

 

 

 Informació clau per poder disposar d’accés a tarja sanitària en els 
casos que es considerin d’especial vulnerabilitat en qüestions de salut 
(professionals de l’Oficina Única) 

 Prevenció i/o informació sobre salut al Punt de Salut de l’Associació 
Antisida de Lleida, en els horaris que tinguin establerts. 

 Informació i prevenció per altres agents per temes relacionats amb la 
COVID 19 
 

 

 

 

INSTRUCCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA PER PERSONES 

TEMPORERES 

 

 

Amb la voluntat que els treballadors de la Campanya de la Fruita disposin de les 

comoditats i de totes les necessitats cobertes, i en compliment del que disposa el 

conveni agrari que especifica que el productor i/o propietari de la finca ha de vetllar 

per l’allotjament d’aquelles persones que es desplacen des de més de 75 

quilòmetres, l’Ajuntament redactarà una instrucció clara que detalli el següent: 

 

- És d’obligat compliment fer arribar les dades del cens per part dels 

productors a fi i efecte de tenir una radiografia el més real possible.  
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- En els casos de les finques que no es disposi aquesta informació, es 

requerirà directament als propietaris a fi i efecte de recollir tota la 

informació, fent-ne l’acompanyament oportú.  

- Recordar també les obligacions i responsabilitats que tenen els productors 

enfront a l’allotjament de les persones temporeres desplaçades, pel que 

caldrà tenir coneixement dels llocs on viuen totes i cadascuna de les 

persones que treballen a la campanya.  

- La voluntat de les institucions és poder preveure possibles instal·lacions 

pels contagis de COVID19 i també vetllar per donar solució a totes les 

persones que es troben en situació de vulnerabilitat dormint al carrer.  

 

En aquesta mateixa instrucció es demanarà que en la mesura del possible, el lloc 

d’arribada i sortida sigui el Pavelló 3 de la Fira de Lleida per tal de centralitzar-ho 

al lloc on hi ha l’Oficina d’Atenció de la Campanya de la Fruita. 

 

 

El conveni col·lectiu Agropecuari de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 

estableix en el seu article 39 el naixement del dret per aquelles persones 

treballadores o treballadors els quals el seu domicili habitual sigui a més de 75 km 

de la feina. Cal analitzar, cas a cas, les persones que es troben dormint al carrer i 

que disposen de contracte perquè ens podem trobar amb dues situacions: 

 

a. Que se’ls hi estigui donant el 100% del salari i que sigui la persona 

treballadora qui hagi de buscar-se un lloc on viure o bé hagi decidit que 

aquesta sigui la seva opció.  

b. Que sigui l’empresari qui posa l’allotjament i per tant li redueix el salari fins 

a un 25% en despeses d’allotjament i alimentació.  

 

Article 39.- Condicions d'allotjament i manutenció i del personal intern, 

eventual i de temporada.  

 

El naixement d'aquest dret és per aquelles treballadores o treballadors els quals 

el seu domicili habitual sigui a més de 75 km de la feina.  

 

1. Condicions d'idoneïtat dels allotjaments col·lectius 

 

Els edificis a construir o rehabilitar han de complir les següents condicions 

per tal d'assegurar-ne l'habitabilitat:  

 

a) Compliment de les condicions d'habitabilitat i higiene dels habitatges en 

els termes següents: ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 

38014-2007 16/27 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 

7788 - 15.1.2019 CVE-DOGC-A-19007063-2019  
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Aigua, llum i ventilació directa, serveis de cuina i higiènics. Aïllament 

d'estables, quadres i abocadors.  

 

Parets cobertes de rajoles, calç o ciment i el sòl amb rajoles de ceràmica 

o material sòlid, susceptibles de neteja.  

 

En cas d'haver-hi persones de diferent sexe, hi haurà dormitoris i serveis 

separats absolutament independents els uns dels altres.  

 

b) Acomodació màxima de 4 persones per dormitori.  

 

Els dormitoris disposaran d'un mínim de superfície de 5 metres quadrats 

per cada llit (o llitera) i de 5 metres cúbics de volum per usuari. Les 

alçades seran d'un mínim de 2,5 metres.  

 

En cap cas s'accedirà als dormitoris des de la cuina o des dels serveis 

higiènics.  

 

Aquests darrers supòsits es podran resoldre mitjançant un sistema de 

cancell o distribuïdor amb doble porta.  

 

c) Els serveis higiènics hauran de disposar, com a mínim, d'un inodor, una 

dutxa i un lavabo per cada 4 persones o fracció.  

 

En cap cas s'accedirà al menjador des dels serveis higiènics.  

 

Sistema de cancell o distribuïdor amb doble porta entre el vàter i el 

menjador.  

 

d) Les dimensions de la cuina han de permetre, com a mínim, els elements 

següents (per cada 8 persones): una aigüera amb doble desguàs, un 

fogó de quatre focs i un taulell de treball de 2 metres.  

 

e) Instal·lació d'aigua calenta als lavabos, dutxes i cuina.  

 
f) Els desballestaments de les zones d'aigua tindran un dispositiu simfònic 

i, si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, l'han de 

connectar; en cap cas s'abocaran al medi exterior si no es depuren 

prèviament.  

 
g) Acompliment de la norma reglamentària de l'edificació. Condicions de 

protecció contra incendis. NBE-CPI 96. Acompliment de la norma 

reglamentària de l'edificació. Aïllament tèrmic. NRE-AT 87.  
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h) Acompliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió i de les 

instruccions tècniques complementàries.  

 
i) Acompliment del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de 

la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del codi 

d'accessibilitat.  

 
j) Garantia d'accés immediat a la refrigeració dels aliments des del 

menjador. l) Subministrament i instal·lació, si s'escau, de parallamps. 

 
k) Facilitat d'accés a un telèfon o similar des de l'assentament.  

 
l) Pavimentació del perímetre dels assentaments fins a una amplada 

mínima de 80 cm. En el cas d'edificis aïllats i de nova construcció, 

aquest perímetre s'haurà de cobrir amb una coberta rígida.  

 
m) Garantia de la recollida diària de deixalles. Cada mòdul habitable 

disposarà d'eines de neteja i d'una zona destinada a safareigs i 

estenedors de roba protegits de vistes. A la zona de safareig 

s'instal·laran les connexions per a les rentadores automàtiques a raó 

d'una rentadora per cada 16 usuaris o fracció.  

 
n) Garantia d'il·luminació exterior suficient sense provocar contaminació 

lumínica.  

 
o) Habilitació d'una zona específica per a infermeria amb un llit per cada 

30 usuaris o fracció. La infermeria haurà de disposar d'un lavabo, un 

inodor i una farmaciola de primers auxilis, que comptarà amb els 

materials suficients per poder atendre els casos més corrents.  

 
En el cas que l'empresari o l’empresària faciliti l'allotjament, el dret d'ús 

del treballador o la treballadora es limitarà a la durada del contracte, 

només ampliable als tres dies següents a la data de finalització de comú 

acord prèvia liquidació de salaris i mediació del delegat o delegada del 

sector.  

 

En cas de no abandonar l'allotjament en el termini assenyalat 

l'empresari o la empresària podar descomptar, de les quantitats 

pendents d'abonament, un dia de salari per cada dia d'incompliment, 

amb un màxim de 7 dies. Ateses les especials circumstàncies que 

concorren en el personal anomenat mosso, aquest es regirà per les 

mateixes normes que el personal fix, si bé la seva retribució serà 

minvada en un 15% en concepte de manutenció i un altre 10% per 

allotjament, segons procedeixi, en aquells casos en què les empreses 
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així ho facilitin; respectant sempre la quantia mínima del salari mínim 

interprofessional vigent.  

En aquests supòsits, s'observaran les condicions d'habitabilitat i higiene 

que han de reunir els habitatges, com aigua, llum i ventilació directa, 

serveis de cuina i higiènics; estaran aïllades d'estables, quadres i 

abocadors, les seves parets estaran cobertes de rajoles, calç o ciment i 

el sol amb rajoles de ceràmica o material sòlid, susceptibles de neteja.  

 

Iguals mínims hauran de reunir els dormitoris dels treballadors i de les 

treballadores eventuals i temporers ISSN 1988-298X 

http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 17/27 Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya Núm. 7788 - 15.1.2019 CVE-DOGC-A-

19007063-2019 quan siguin oferts pels ocupadors o ocupadores com a 

complement o formant part del seu salari.  

 

En cas d'haver-hi persones de diferent sexe, hi haurà dormitoris i serveis 

separats absolutament independents uns dels altres. Es respectaran els 

usos i costums aplicats amb anterioritat a la signatura d'aquest Conveni 

en les diferents comarques i les seves campanyes. 

 

 

ALLOTJAMENT PER A PERSONES TEMPORERES COVID-19 

 

Les persones temporeres que presentin símptomes de Covid-19 s’allotjaran a 

l’Hotel Rambla que estarà habilitat com a espai d’acollida perquè aquestes 

persones puguin aïllar-se o confinar-se.   

 

Es treballa en coordinació amb el Departament de Salut en la redacció d’un 

document únic que reculli les instruccions necessàries per saber què cal fer si una 

persona es troba malament o té sospites de tenir COVID19 o bé ha estat o s’ha 

relacionat amb persones positives de COVID19.  

 

Tot i que els primers testos han estat tots negatius, cal veure com evoluciona la 

campanya.  

 

Aquest document inclourà informació tipus: què fer quan estàs malament o tens 

sospites, on trucar, a quin Centre d’Atenció Primària acudir, si cal anar a l’Arnau o 

no, en els casos positius o d’aïllament es preveurà un lloc a l’Hotel Rambla, etc. 

Aquesta informació haurà d’estar a l’abast de treballadors, sindicats, actors 

implicats i també dels productors per saber què cal fer davant un cas de COVID19. 

 

 

 



 

13 

Tal com s’indica als cartells adjunts realitzats per part de la Generalitat de 

Catalunya, ara mateix, una persona sospitosa de COVID19 o que ha estat amb 

un positiu ha de: 

- Trucar al 061 

- Informar que està treballant a la Campanya de la Fruita 

- Se’l derivarà a l’Hotel Rambla (espai d’acollida habilitat per la Campanya 

de la Fruita) 

 

La Diputació de Lleida destina fins a 300.000 euros en aquest pla d’acollida i Lleida 

rebrà 72.000 euros més del Pla de Cooperació per fer front a la campanya. 

 

 

DISPOSITIU DE LA PAERIA EL DEPARTAMENT DE SALUT PER DETECTAR 

POSSIBLES CASOS DE COVID-19 ENTRE LES PERSONES TEMPORERES 

 

La Paeria, el Departament de Salut i el SEM van desplegar el passat 20 de maig 

un dispositiu especial, amb una carpa on es van realitzar tests PCR, entre les 

persones que ja havien arribat a Lleida amb la voluntat de treballar a la campanya 

de la fruita.  
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