
ACLARIMENT SOBRE LES INSPECCIONS AL CAMP 

 

JUBILATS.............................................................................................. 

PROPIETARIS DE LA TERRA. 

 Si la terra li proporciona un ingrés anual brut INFERIOR a 9.034 €: 

- SÍ POT treballar la seua terra 

- si no pot o no vol treballar-la ha de donar d’alta a un tercer. 

 Si la terra li proporciona un ingrés anual brut SUPERIOR a 9.034 €: 

- ha de donar d’alta a un tercer 

- pot treballar la seua terra si renuncia a la seua pensió. 

  

1.TREBALLAR LA TERRA D’UNA ALTRA PERSONA 

Només si: 
- s’ha jubilat pel Règim Agrari (és a dir, ha d’haver sigut “treballador del camp”) 
- No pot fer més de 90 jornals a l’any 
- No pot treballar més de 6 dies consecutius 
- el propietari del camp ha de donar-lo d’alta i baixa en el règim agrari. 
 

PARATS............................................................... 
 

1. PROPIETARIS DE LA TERRA. 

Tant si l’ingrés anual brut és major o inferior als 9.034 €, EL PARAT NO POT TREBALLAR LA SEUA 
TERRA. 
 
Per tant, té 2 opcions: 
- Donar d’alta i baixa a un tercer en el règim agrari 
- suspendre la seua  prestació o subsidi per desocupació i donar-se d’alta en el règim agrari. 
 
 

2. TREBALLAR LA TERRA D’UNA ALTRA PERSONA 

El propietari de la terra ha de donar-lo d’alta i baixa en el règim agrari. 
 
* Sols serà compatible el treballar el camp d’una altra persona amb la prestació (o subsidi) per 
desocupació quan el treball en el camp siga a temps parcial. 
 

ACTIUS............................................................. 
 

1. PROPIETARIS DE LA TERRA. 

Tant si l’ingrés anual brut és major o inferior als 9.034 €, EL ACTIU NO POT TREBALLAR LA SEUA 
TERRA. 
 
Per tant, té 2 opcions: 
- Donar d’alta i baixa a un tercer en el règim agrari 



- Traure’s ell l’assegurança agrària. 
 
 
 

2. TREBALLAR LA TERRA D’UNA ALTRA PERSONA 

El propietari de la terra ha de donar-lo d’alta i baixa en el règim agrari. 
 
 

No es considera relació laboral (segons l’art. 1 Estatut dels Treballadors) i per tant, NO S’APLICARÀ 
RES DEL QUADRE ANTERIOR:  

a) els treballs realitzats per relacions d’amistat en moments puntuals.   
b) Ajuda en el camp per part dels familiars que convixguen en el mateix domicili que el 

propietari de la terra. (sols familiars de primer o segon grau del propietari de la 
terra: cònjuge, fills, pare/mare, germans, nets i avis. (S’HA D’ACREDITAR LA 
CONVIVÈNCIA) 
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