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DONEM RESPOSTA A 7 PREGUNTES BÀSIQUES SOBRE EL
TREBALL

Tenen preferència les mares i els pares a l'hora d'escollir les
vacances? No, no en tenen. L'Estatut dels Treballadors no contempla
aquesta possibilitat. El fet de tenir fills, no determina la prioritat a
l'hora d'escollir les vacances.

Es pot adaptar la jornada de treball per conciliar vida laboral i
vida familiar? Els treballadors poden sol·licitar una adaptació de la
jornada de treball pel que fa a la seva durada i distribució, amb
l'objectiu de conciliar vida laboral i familiar. I això, sense haver de
reduir necessàriament la jornada de treball. Es poden acollir a aquest
dret els treballadors que acreditin la necessitat de conciliar i, en
qualsevol cas, que tinguin al seu càrrec menors de 12 anys. 

En quin percentatge es pot reduir la jornada per a la cura d'un
fill? La jornada laboral es pot reduir entre un octau i la meitat si és
per a la cura dels fills. Si es treballa 8 hores al dia, per exemple, es pot
sol·licitar  la reducció per fer-ne d'entre 7 a 4 hores. 



Quins drets tenen els treballadors que realitzen el seu treball
a distància? Tothom qui treballa a distància té dret a una adequada
protecció en el seu lloc de treball, tant pel que fa en matèria de
seguretat, com de salut. És així de la mateixa manera que si el
treballador estigués treballant a les instal·lacions corporatives.
L'empresa és l'encarregada de garantitzar aquests drets i, per aquest
motiu, haurà de realitzar una evaluació de riscos laborals del treball a
distància i fer una planificació de l'activitat preventiva d'acord amb el
lloc de treball, entregant al treballador els materials necessaris per a
desenvolupar la seva feina.

Què ha d'incloure el registre de la jornada laboral? L'horari
concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona,
sense perjudici sobre la flexibilitat horària existent. Així doncs, es
medirà la durada de la jornada, controlant les hores extra i els
descansos. D'altra banda, els treballadors tenen dret a un descans
ininterromput d'un dia i mig a la setmana, preferentment en la franja
del cap de setmana.

Com es compensen les hores extraordinàries? Es poden retribui,
bé mitjançant el pagament d'un compensació econòmica, o bé amb
períodes de descans (segons el conveni col·lectiu o el que hagi pactat
individualment cada treballador).



Com es pot actuar davant del mobbing laboral? El treballador
pot posar en coneixement de l'empresa aquesta situació, sol·licitant a
l'empresari que adopti les mesures necessàries per acabar amb
aquesta situació d'assetjament. Si l'empresa no atèn la petició, el
treballador pot denunciar els fets davant la Inspecció de Treball, així
com per via judicial, demanant l'extinció del seu contracte de treball a
causa d'aquesta circumstància. Té dret a una indemnització que pot
ser la mateixa que per acomiadament improcedent, amb la
possibilitat de cobrar l'atur. També pot sol·licitar una indemnització
pels danys i prejudicis que li hagin ocasionat.


