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Ells les prefereixen caps

El 75 % dels homes està més satisfet amb l’equilibri entre vida laboral i vida familiar quan el seu cap 

és en realitat una cap. Aquesta és la conclusió que es desprèn del Baròmetre de Conciliació realitzat 

conjuntament per l’empresa Edenred i l’Escola de Negoci IESE de la Universitat de Navarra pre-

sentat avui al Foment del Treball. Amb un total de 1 200 persones entrevistades, l’estudi desgrana 

la forma en la qual els treballadors consideren els seus caps segons el seu gènere, així com la 

facilitat amb la qual aquests poden conciliar la seva vida laboral amb la seva família.

Traduït de: www.elpais.es 24/02/2011

Els europeus podran proposar legislacions

Brussel·les presenta els detalls perquè un milió d’europeus promoguin iniciatives legislatives des de 

l’any 2011.

La Comissió tindrà l’última paraula per tal d’evitar «abusos» o que prosperin mesures «absurdes».

Traduït i adaptat de: www.europapress.es

1
UNITAT FORMATIVA 1 SELECCIÓ I FORMACIÓ

Què és el Dret Laboral?
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SEGUIREM AQUEST PLA:

1. El Dret Laboral
1.1. Fonts del Dret Laboral

1.2. Principis d’aplicació de les normes en el Dret Laboral

2. Legislació laboral bàsica
2.1. La Llei de l’Estatut dels Treballadors

2.2. La Llei General de la Seguretat Social

2.3. La Llei de Procediment Laboral

2.4. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals

2.5. La Llei de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral

2.6. La Llei per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

3. Drets i obligacions del treballador i de l’empresari
3.1. Deures i drets del treballador

3.2. Potestats i deures de l’empresari

 PER...
 • Localitzar i analitzar els aspectes més rellevants de les condicions laborals 

establertes en la legislació vigent, amb la finalitat d’aplicar-los correctament 
a les diferents situacions laborals.

 • Interpretar i valorar amb sentit crític la normativa laboral pel que fa als drets 
i deures laborals, amb l’objectiu d’aplicar-la adequadament.

 • Conèixer les mesures establertes per la legislació vigent per tal de conciliar la 
vida laboral i familiar.

ACTIVITATS INICIALS
 Llegiu el primer article relatiu a la conciliació de la vida familiar i laboral a www.

elpais.com/articulo/sociedad/prefieren/jefas/elpepusoc/20110224elpepu
soc_3/Tes i, a continuació, organitzeu un col·loqui sobre el que s’hi diu.

a) Per què creus que les dones tenen una major comprensió de les circumstàn-

cies personals?

b) Per què creus que els caps sense fills són els menys valorats?

 La segona notícia parla del nou Tractat de Lisboa. Llegeix el text complet que 

es troba a www.europapress.es/presidencia-eu/noticia-bruselas-presenta-
detalles-millon-europeos-promuevan-iniciativas-legislativas-2011-2010033
1122930.html

— Explica el nou procediment de presa de decisions a la Unió Europea.

1

2
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1 El Dret Laboral
El Dret Laboral és recent, ja que sorgeix amb la Revolució Industrial 

com a resposta als problemes socials dels treballadors; si bé, abans de 

l’aparició del Dret Laboral com una branca del Dret amb substantivitat 

pròpia, el treball assalariat era regulat pel Dret Civil. Neixen, així, una 

sèrie de normes que evolucionaran fins a l’actual Estatut dels Treba-

lladors (ET).

Dret Laboral o Dret del Treball

Conjunt de normes que regulen les relacions individuals i col·lectives que es 

desenvolupen en l’àmbit professional i que tenen el seu origen en el treball 

prestat de manera personal, voluntària, per compte d’altri, retribuïda i en de-

pendència de l’empresari.

A partir de la definició, podem dir que el Dret Laboral s’encarrega de 

regular les matèries següents:

 • La relació individual entre el treballador i l’empresari.

 • Les relacions entre els representants dels treballadors (sindicats) i 

els empresaris (associacions empresarials).

 • Les relacions que sorgeixen entre els afiliats de sindicats i les asso-

ciacions empresarials.

 • Les relacions en el mercat d’ocupació dels poders públics.

 • Les normes i els òrgans encarregats del compliment de la relació 

laboral.

 • Les relacions de treballadors i empresaris amb la Seguretat Social i 

les diferents prestacions socials.

En aquest apartat, coneixerem el Dret Laboral i la seva regulació.

1

 Sabies que...?
A la fi del segle XVIII, es pro-

dueix la Revolució Industrial a 

la Gran Bretanya, gràcies a la 

introducció de la màquina de 

vapor en la indústria tèxtil.

L’augment de la producció va 

provocar que els agricultors es 

convertissin en obrers, i això 

va originar una nova classe 

social: el proletariat.

La seva situació era:

 • Llargues jornades laborals 

de més de 19 hores diàries.

 • Insalubritat laboral.

 • Vacances inexistents.

 • Jornades de set dies ininter-

romputs.

 • La vaga o la unió sindical 

eren un delicte.

 • Norma. Regla dictada per 

l’autoritat competent, l’in-

compliment de la qual dóna 

lloc a una sanció.

1.1. FONTS DEL DRET LABORAL
Les fonts del Dret són l’origen de les normes jurídiques i es poden clas-

sificar de la manera següent:

 • Internes. Normes procedents del Dret intern de l’Estat espanyol.

 • Externes. Normes d’origen internacional aplicables a l’Estat.

 • Professionals. Normes manifestades per la voluntat de les parts, de 

manera individual i col·lectiva.

Fonts del Dret Laboral Principis d’aplicació de les normes 
en el Dret Laboral

EL DRET LABORAL

Jerarquia de les normesInternes (nacionals)

Principis d’aplicacióExternes (internacionals)

Professionals

830031_01_OARH_CAT_010-023.indd   12 17/05/11   14:08
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TIPUS DE FONT DESCRIPCIÓ
In

te
rn

e
s

(n
a
c
io

n
a
ls

)

Constitució

espanyola

de 1978

En el Títol I: Drets i deures fonamentals, conté diver-

sos articles que fan referència als drets laborals: 14, 

28, 35, 37, 38, 40 i 41.

Lleis 

en sentit estricte

 • Lleis orgàniques. Regulen els drets fonamentals i 

les llibertats públiques.

 • Lleis ordinàries. Regulen les matèries no reservades 

a les lleis orgàniques.

Normes amb

rang de llei

Reials decrets legislatius i reials decrets lleis. Dictats 

pel Govern per delegació de les Corts, els primers, 

i en cas de necessitat extraordinària i urgent, els se-

gons.

Reglaments Emanen del Govern i desenvolupen les lleis existents 

per a la seva aplicació. Són reials decrets (aprovats 

pel Consell de Ministres) i ordres ministerials (apro-

vades pel ministre corresponent).

E
x
te

rn
e
s

(in
te

rn
a
c
io

n
a
ls

)

Unió Europea  • Reglaments. Normes d’aplicació en tots els Estats 

membres a partir de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Unió Europea.

 • Directives. Marquen uns objectius que s’han d’as-

solir. Als països se’ls concedeix un termini perquè 

creïn una nova norma nacional o modifiquin l’exis-

tent.

 • Decisions. S’adrecen als particulars i el seu compli-

ment és obligatori.

 • Recomanacions i dictàmens. Textos orientatius sen-

se força obligatòria.

Tractats

o convenis

internacionals

Acord escrit entre Estats. Passa a formar part de 

l’ordenament jurídic espanyol un cop aprovat i publi-

cat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

OIT

(Organització

Internacional

del Treball)

 • Convenis. Tractat internacional que, com que és 

subscrit pels Estats, és obligatori. A partir de la 

seva publicació en el BOE, es converteix en norma 

jurídica i preval sobre la llei nacional, tret de la 

Constitució. Els vuit convenis fonamentals són els 

núm. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 i 182.

 • Recomanacions. No són obligatòries per als Es-

tats membres. Poden servir per a aclarir els con-

venis.

 • Resolucions. No són obligatòries per als Estats; 

expressen els criteris que se seguiran de l’OIT.

Jurisprudència

internacional

La principal funció és la de servir com a element 

d’interpretació del Dret Internacional.

P
ro

fe
s
s
io

n
a
ls

Conveni

col·lectiu

Acord escrit entre els representants dels treballadors 

i dels empresaris.

Contracte

de treball

Acord entre el treballador i l’empresari.

Usos i costums Actes de conducta repetits al llarg del temps que es 

converteixen en norma. Han de ser locals o profes-

sionals.

 Sabies que...?
Les diferents fonts de l’orde-

nament laboral espanyol estan 

fixades en l’article 3 de l’Esta-

tut dels Treballadors.

La Constitució assigna als òr-

gans de l’Estat les competèn-

cies exclusives sobre legisla-

ció laboral (art. 149.1.7a.).

 

@
Les pàgines web següents 

són útils per a la consulta de la 

normativa laboral:

 • Estatut dels Treballadors. 

www20.gencat.cat/docs/
Adjucat/Documents/AR
XIUS/rdleg1_1995et.pdf

 • Convenis col·lectius. www
20.gencat.cat/portal/site/
empresaiocupacio/ i http://
convenios.juridicas.com

 • Legislació laboral. www
20.gencat.cat/portal/site/
DOGC, www20.gencat.
cat/portal/site/Adjucat/ i 
http://noticias.juridicas.
com

A l’ofi cina

Espanya va entrar a formar 

part de la Unió Europea l’any 

1986, i, des d’aquest moment, 

les seves normes afecten tots 

els espanyols.

En l’origen, la Comunitat Eco-

nòmica Europea va prestar 

poca importància a la matè-

ria social. Però, a través dels 

Tractats de Maastricht i d’Ams-

terdam, la perspectiva social 

va fer un gir important.

L’1/12/2009 va entrar en vigor 

el nou Tractat de Lisboa, que 

modifica els tractats que re-

geixen la naturalesa i el funcio-

nament de la Unió Europea.

830031_01_OARH_CAT_010-023.indd   13 17/05/11   14:08
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1.2.  PRINCIPIS D’APLICACIÓ DE LES NORMES 
EN EL DRET LABORAL

Per a l’aplicació correcta de les normes que regulen les relacions labo-

rals, cal tenir en compte la jerarquia de les normes i els seus principis 

d’aplicació.

PRINCIPIS CONTINGUT

Principi de norma 

mínima

Les normes de rang superior estableixen el contingut 

mínim que ha de respectar la norma de rang inferior.

Principi de norma 

més favorable

Entre dues normes aplicables, s’ha de triar la que sigui 

més favorable per al treballador.

Principi in dubio pro 

operario

En interpretar les normes, els tribunals de justícia han 

d’aplicar la que resulta més beneficiosa per al treba-

llador.

Principi de condició 

més beneficiosa

Un contracte de treball pot establir condicions de tre-

ball més favorables que la norma laboral. En aquest 

cas, prevalen les condicions més beneficioses que es 

van fixar contractualment.

Principi 

d’irrenunciabilitat 

de drets

Els treballadors no poden renunciar als drets que tin-

guin reconeguts per les normes legals o en conveni 

col·lectiu.

E
X

E
M

P
L
E

La Irene hereta l’empresa familiar dels seus pares i comprova que, des de 

fa anys, s’abona als treballadors un percentatge fix del salari, amb la fina-

litat d’ajudar els qui no poden dinar als seus domicilis.

Ens trobem davant d’una condició més beneficiosa?

Sí, perquè és voluntat de l’empresa concedir als treballadors un benefici, 

per damunt dels mínims exigits, acceptat pels destinataris, i la conducta 

ha estat uniforme durant molts anys.

A l’ofi cina

Jerarquia de les normes la-
borals:

 1. Normativa europea direc-

tament aplicable.

 2. Constitució espanyola.

 3. Tractats i convenis interna-

cionals, publicats oficial-

ment a l’Estat espanyol.

 4. Llei Orgànica.

 5. Llei ordinària i normes 

amb rang de llei.

 6. Reglaments.

 7. Conveni col·lectiu.

 8. Contracte de treball.

 9. Usos i costums.

10. Principis del Dret Laboral.

 Vegeu SUPÒSIT 1.

Q
Ü

ES
TI

O
N

S

1. Com es pot definir el Dret Laboral?

2. Indica quines són les fonts d’origen profes-

sional i explica-les amb paraules teves.

3. Segons la jerarquia, ordena les següents 

fonts del Dret Laboral:

a) Contracte de treball.

b) Conveni col·lectiu.

c) Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Tre-

balladors.

4. Explica en què consisteix el principi d’irre-

nunciabilitat de drets.

5. En virtut de quins principis no es poden em-

pitjorar, en els contractes individuals de tre-

ball, les condicions establertes en els conve-

nis col·lectius aplicables als treballadors?

1  

2  

3  

4  

5  

a) Principi de condició més beneficiosa.

b) Principi de norma més favorable.

c) Principi de norma mínima.

6. Enumera les fonts internes nacionals.

7. Enumera els principis que s’han de tenir en 

compte per a aplicar les normes de caràcter 

laboral.

8. Entra a http://europa.eu/index_es.htm i, en 

l’enllaç Legislación y tratados de l’apartat 

Publicaciones y documentos, consulta el Trac-

tat de Lisboa. Elabora un esquema amb cinc 

articles que es refereixin a la matèria social.

9. Consulta en la pàgina www.ilo.org/public/
spanish/region/eurpro/madrid/about/
convenios.htm el conveni núm. 100 de l’OIT 

i analitza’n el contingut.

6  

7  

8  
★
@

9  
★
@
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2 Legislació laboral bàsica
La normativa legal prové de diverses fonts i és molt àmplia. Per tant, en 

aquest apartat ens centrarem a identificar l’estructura i el contingut de 

les principals normes per al desenvolupament de la relació laboral.

2  Sabies que...?
És fonamental conèixer i res-

pectar la normativa laboral.

 Sabies que...?
La Seguretat Social té més de 

cent anys. Fa més d’un segle, 

quan es va promulgar la Llei 

d’Accidents de Treball, va su-

posar la implantació de la pri-

mera assegurança social. La 

Constitució espanyola, en el 

seu article 41, obliga els po-

ders públics a mantenir un rè-

gim públic de Seguretat Social 

per protegir els ciutadans, que 

garanteixi l’assistència i les 

prestacions socials suficients 

per a cobrir situacions de ne-

cessitat, especialment en cas 

de desocupació.

2.1. LA LLEI DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS
La norma bàsica del Dret Laboral, que regeix els drets i deures dels 

treballadors és el RDL 1/1995, Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Tre-

balladors (TRLET). La seva estructura és la següent: 

Títol I Relació individual del treball (drets i deures bàsics, contracte, 

temps de treball, salari, faltes i sancions).

Títol II Drets de representació i reunió dels treballadors a l’empresa.

Títol III Negociació i convenis col·lectius per a cada tipus d’activitat eco-

nòmica.

Títol IV Infraccions laborals.

En constituir la llei bàsica per a regular la relació entre el treballador 

i l’empresa, en el cas que no existeixi conveni d’aplicació per a una 

activitat determinada, haurem d’aplicar el que estableix l’Estatut dels 

Treballadors.

2.2. LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
El text legal bàsic és el Text Refós de la Llei General de la Seguretat 

Social (TRLGSS), aprovat pel RDL 1/1994. Regula les relacions dels 

treballadors i els empresaris amb la Seguretat Social i les prestacions 

socials a les quals tenen dret els treballadors. Aquesta llei és una part 

fonamental de la normativa laboral, tot i que no regula la relació entre 

treballadors i empresaris.

Títol I Normes generals del sistema de la Seguretat Social: camp d’aplicació, afiliació, cotització i recap-

tació, acció protectora, serveis socials i assistència social, règim econòmic i de gestió, infraccions i 

sancions.

Títol II Règim general de la Seguretat Social: camp d’aplicació, inscripció de l’empresa, recaptació, acció 

protectora, contingències i prestacions...

Títol III Protecció per desocupació: normes generals, nivell contributiu, nivell assistencial, règim de les presta-

cions, obligacions, infraccions i sancions...

El Text Refós 
de la Llei 

de l’Estatut 
dels 

Treballadors

El Text Refós 
de la Llei de 
Procediment 

Laboral

El Text Refós 
de la Llei 

General de 
la Seguretat 

Social

La Llei de 
Prevenció 
de Riscos 
Laborals

La Llei per Promoure 
la Conciliació de la 

Vida Familiar i Laboral 
de les Persones 
Treballadores

La Llei Orgànica 
per a la Igualtat 

Efectiva de 
Dones i Homes

LEGISLACIÓ LABORAL BÀSICA

A l’ofi cina

Els requisits que determinen 

l’existència d’una relació labo-

ral (regulada pel Dret Laboral) 

es descriuen en l’article 1. Àm-

bit d’aplicació del TRLET. L’ar-

ti cle 2 estableix les relacions 

laborals de caràcter especial, 

que es regulen per normes la-

borals especials i, en el que no 

està especificat, pel Dret La-

boral.

 Vegeu SUPÒSIT 2.
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2.3. LA LLEI DE PROCEDIMENT LABORAL
El Text Refós de la Llei de Procediment Laboral (TRLPL) va ser aprovat 

pel RDL 2/1995. Regula el procés que cal seguir en els conflictes labo-

rals, bé siguin individuals o col·lectius. La seva estructura és la següent:

Llibre I Part general.

Llibre II Procés ordinari i modalitats processals.

Llibre III Mitjans d’impugnació.

Llibre IV Execució de les sentències.

2.4. LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
La Directiva 89/391 de la Unió Europea va donar lloc a la nostra Llei 

31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), la qual estableix el 

concepte de prevenció en el seu articulat i té com a finalitat actuar so-

bre els riscos laborals abans que es produeixin.

Capítol I Objecte, àmbit d’aplicació i definicions.

Capítol II Política en matèria de prevenció de riscos.

Capítol III Drets i obligacions.

Capítol IV Serveis de prevenció.

Capítol V Consulta i participació dels treballadors.

Capítol VI Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors.

Capítol VII Responsabilitats i sancions.

2.5.  LA LLEI DE CONCILIACIÓ 
DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL

Entenem com a conciliació de la vida familiar i laboral les mesures per a 

permetre que l’assistència als fills menors o a altres familiars depen-

dents es pugui compatibilitzar amb la vida laboral.

Amb aquest objectiu, el 1999 es va promulgar la Llei 39/1999, de 5 de 

novembre, per Promoure la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral de 

les Persones Treballadores, que modifica diverses lleis, tal com desvet-

lla la seva estructura:

Capítol I Modificacions a l’Estatut dels Treballadors.

Capítol II Modificacions a la Llei de Procediment Laboral.

Capítol III Modificacions a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Capítol IV Modificacions a la Llei General de la Seguretat Social.

Capítol V Regulació de les bonificacions de quotes a la Seguretat Social.

Capítol VI Modificacions a la Llei de Mesures per a la Reforma de la Fun-

ció Pública.

Capítol VII Modificacions a la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat.

Capítol VIII Modificacions a la Llei de Seguretat Social de les Forces Ar-

mades i a la Llei de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de 

l’Estat.

 Sabies que...?
Els delegats de prevenció se-

ran designats per i entre els 

representants del personal, 

amb funcions específiques en 

matèria de prevenció de riscos 

en el treball.

 Sabies que...?
Concilia és el pla integral de 

conciliació de la vida personal 

i laboral en l’Administració Ge-

neral de l’Estat, per tant apli-

cable només a aquests funcio-

naris.

A l’ofi cina

 • Els conflictes que sorgeixin 

en matèria de Dret Laboral i 

de Seguretat Social es re-

soldran en els jutjats i tribu-

nals de l’ordre social.

 • L’Institut Nacional de Se-
guretat i Higiene en el Tre-
ball (INSHT) té com a missió 

l’estudi de les condicions de 

seguretat i salut en el treball.

 • La Inspecció de Treball i 
Seguretat Social té com a 

missió vigilar i controlar que 

es compleixi la normativa la-

boral i de prevenció de ris-
cos laborals.
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Q
Ü
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S 10. En quin títol de la Llei de l’Estatut dels Treballa-

dors creus que es regulen les vacances anuals?

11. Anomena l’article de la Constitució que pre-

veu les directrius rectores del model de Segu-

retat Social del nostre país.

12. Indica la finalitat de la LPRL i la seva relació 

amb la salut dels treballadors.

13. Altres normes d’importància en l’àmbit labo-

ral són la Llei Orgànica de Llibertat Sindical 

(LOLS) i el Text Refós de la Llei d’Infraccions 

i Sancions en l’Ordre Social (TRLISOS). Esbri-

na quins aspectes regulen.

14. Indica quina és la finalitat de la Llei per Pro-

moure la Conciliació de la Vida Familiar i La-

boral de les Persones Treballadores.

15. Indica quina és la norma que regeix els drets 

laborals dels treballadors.

16. Anomena el títol del Text Refós de la Llei Ge-

neral de la Seguretat Social en què es regula 

l’afiliació dels treballadors.

17. Quins fets han de ser jutjats en els jutjats i 

tribunals de l’ordre social? a) robatori d’un 

treballador a l’empresa on presta els seus 

serveis; b) acomiadament disciplinari d’un 

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

treballador; c) expedient disciplinari d’un fun-

cionari.

18. Assenyala quina llei regula el procés que cal 

seguir en els casos de conflictes laborals: 

a) Llei Orgànica de Llibertat Sindical; b) Llei 

de Procediment Laboral; c) Llei d’Infraccions i 

Sancions en l’Ordre Social; d) Llei de Preven-

ció de Riscos Laborals.

19. Elabora una taula comparant quines són les 

mesures per millorar la conciliació entre la 

vida familiar i laboral a partir de la Llei per a 

la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i abans 

d’aquesta.

20. Consulta a Internet l’Estatut dels Treballadors 

i elabora un esquema amb els supòsits inclo-

sos i exclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 

llei, com també quines són les relacions labo-

rals especials.

21. Consulta la LPRL per tal de saber si la Remei, 

que és empleada de la llar, es troba empara-

da per aquesta llei.

22. Consulta a Internet l’article 46 de la LOIMH, 

en el qual s’estableix l’obligatorietat de ne-

gociar plans d’igualtat en tres supòsits con-

crets, i descriu-los.

18  

19  

@

20  
★
@

21  
★

22  
★
@

A l’ofi cina

De les lleis de conciliació i 

d’igualtat, es poden destacar 

les següents millores pel que 

fa a conciliació de la vida la-

boral i familiar:

 • Suspensió del contracte per 

paternitat.

 • Excedència per cura de fa-

miliars i fills.

 • Vacances i permís per mater-

nitat, lactància o paternitat.

 • Reducció de jornada per cu-

ra de menors.

 • Augment del permís per a 

parts múltiples.

 • Permís retribuït per inter-

venció quirúrgica de parents 

sense hospitalització.

 • Dret a adaptar la durada i la 

distribució de la jornada.

2.6.  LA LLEI PER A LA IGUALTAT EFECTIVA 
DE DONES I HOMES

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reco-

negut en diversos textos internacionals sobre drets humans i en l’arti-

cle 14 de la Constitució espanyola, on es reconeix el dret a la igualtat 

i no-discriminació per raó de sexe.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Do-

nes i Homes (LOIMH) té per objecte fer efectiu el dret d’igualtat de tracte 

i d’oportunitats entre dones i homes en les esferes política, civil, laboral, 

econòmica, social i cultural. La seva estructura és:

Títol I El principi d’igualtat i la tutela contra la discriminació.

Títol II Polítiques públiques per a la igualtat.

Títol III Igualtat i mitjans de comunicació.

Títol IV El dret al treball en igualtat d’oportunitats.

Títol V El principi d’igualtat en l’ocupació pública.

Títol VI Igualtat de tracte en l’accés a béns i serveis i el seu subministrament.

Títol VII La igualtat en la responsabilitat social de les empreses.

Títol VIII Disposicions organitzatives.

Entre els aspectes a destacar d’aquesta Llei es troba l’obligació de 

crear un pla d’igualtat per a totes les empreses que tinguin 250 treba-

lladors o més, que ha d’incloure un conjunt de mesures tendents a 

aconseguir la igualtat entre dones i homes, i a eliminar la discriminació 

per raó de sexe.
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 Sabies que...?
L’Estatut dels Treballadors re-

coneix al treballador el dret a 

l’ocupació efectiva, tret dels 

casos, per exemple, de sus-

pensió del contracte per cau-

ses econòmiques. L’incompli-

ment d’aquest deure per part 

de l’empresa no comportarà 

perjudicis econòmics per al 

tre ballador, perquè sempre 

tindrà dret al salari pel temps 

no treballat.

 Sabies que...?
Com a agent actiu en la rela-

ció laboral, el treballador ha 

de valorar la importància de 

l’exercici dels seus drets i 

deures. Tant el treballador com 

l’empresari han de complir les 

obligacions derivades de les 

relacions laborals, d’acord 

amb la legislació.

3 Drets i obligacions 
del treballador i de l’empresari

En la relació laboral, el treballador i l’empresari no tan sols assumeixen 

les obligacions de treballar i de retribuir, sinó també tot un seguit de 

drets i deures recíprocs.

3

3.1. DEURES I DRETS DEL TREBALLADOR
A continuació, es mostren els diversos drets i deures dels treballadors:

DEURES BÀSICS (article 5 de l’Estatut dels Treballadors)

 • Complir les obligacions concretes del 

seu lloc de treball amb diligència i bo-

na fe.

 • Observar les mesures de seguretat i 

higiene que s’adoptin.

 • Complir les ordres i instruccions de 

l’empresari en l’exercici regular de les 

seves facultats directives.

 • No concórrer amb l’activitat de 

l’empresa (no realitzar compe-

tència deslleial a l’empresa).

 • Contribuir a la millora de la pro-

ductivitat.

 • Tots els deures que derivin dels 

contractes de treball respectius.

DRETS BÀSICS (CE, art. 4 de l’ET i LPRL)

 • Dret al treball i a la lliure elecció de pro-

fessió i ofici.

 • Dret fonamental a la lliure sindicació.

 • Dret a la negociació col·lectiva.

 • Dret a l’adopció de mesures de conflic-

te col·lectiu.

 • Dret fonamental de vaga.

 • Dret de reunió.

 • Dret d’informació, consulta i participa-

ció en l’empresa.

 • Dret a l’ocupació efectiva.

 • Dret a la promoció i formació professio-

nal en el treball.

 • Dret a no ser discriminats per a l’ocu-

pació o un cop empleats.

 • Dret a la integritat física i a una adequa-

da política de seguretat i higiene.

 • Dret al descans, la limitació de 

jornada i les vacances.

 • Dret al respecte de la seva inti-

mitat i a la consideració deguda 

de la seva dignitat.

 • Dret a una remuneració sufi-

cient.

 • Dret a la percepció puntual del 

salari pactat.

 • Dret a l’exercici individual de les 

accions derivades del seu con-

tracte de treball.

 • Qualsevol altre dret que derivi 

del contracte de treball respec-

tiu.

 • Dret a interrompre la seva activi-

tat i a abandonar el lloc de tre-

ball en cas necessari.

 • Dret a la vigilància de la salut.

Treballador

Empresari

DRETS I OBLIGACIONS 
DEL TREBALLADOR 
I DE L’EMPRESARI

Deures (art. 5 ET)

Potestats: poder de direcció i po-
der disciplinari.

Drets (Constitució, art. 4 ET i LPRL)

Deures: complir la normativa i els 
drets dels treballadors.
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3.2. POTESTATS I DEURES DE L’EMPRESARI
En aquesta taula, es descriuen les potestats (drets) i els deures dels 

empresaris segons l’Estatut dels Treballadors:

POTESTATS

Poder de direcció ordinari. És la facultat de donar ordres sobre la manera, 

el temps i el lloc d’execució del treball, que confereix a l’empresari el contracte 

de treball. Aquest dret li permet controlar i vigilar el compliment del treball, 

i adaptar-lo a les necessitats de l’empresa.

Poder de direcció extraordinari o ius variandi (dret a variar). Comporta la 

possibilitat que l’empresari variï unilateralment les característiques de la pres-

tació. 

Poder disciplinari. És la facultat de sancionar els treballadors per les faltes 

que cometin. Aquestes es qualifiquen en faltes lleus, greus i molt greus, i per a 

cada tipus s’estableix una sanció.

Límits al poder sancionador:

 • L’empresari no pot imposar sancions ni faltes que no estiguin previstes en la 

llei o en el conveni col·lectiu.

 • Principi de non bis in idem. Vol dir que una falta no pot ser sancionada més 

d’un cop.

 • Ha d’existir proporcionalitat entre la falta i la sanció que s’imposa.

 • Prohibició de determinades sancions. L’article 58.3 de l’ET prohibeix a 

l’empresari sancionar el treballador amb la reducció dels períodes de des-

cans i amb multes d’haver (reducció del sou). Sí que es permet la suspensió 

d’ocupació i sou.

 • No-discriminació en la imposició de sancions. Les sancions s’han d’imposar 

tenint en compte el principi d’igualtat. 

DEURES

 • Complir la normativa laboral. En cas contrari, l’Administració el pot san-

cionar d’acord amb la llei.

 • Respectar els drets dels treballadors. Correspon a l’empresari afavorir 

el compliment dels drets del treballador.

Q
Ü

ES
TI

O
N

S 23. Quins d’aquests deures són considerats bà-

sics dels treballadors? a) vaga; b) contribuir 

a la millora de la productivitat; c) percepció 

puntual del salari.

24. Identifica quins dels següents són drets del 

treballador: a) establir el salari que li corres-

pon per la seva feina; b) rebre puntualment el 

salari pactat; c) adaptar la feina a les neces-

sitats de l’empresa.

25. Digues si són vertaderes o falses les afir-

macions següents sobre el poder disciplinari: 

a) és la facultat de l’empresari per a sancio-

nar els incompliments del treballador; b) es 

pot exercir, sense que la falta i la sanció esti-

guin regulades per la llei; c) la Inspecció de 

Treball ha de ser la que sancioni els treba-

lladors.

23  

24  

25  

26. Analitza si és legal que una empresa vulgui 

establir diferències en el salari per als homes, 

amb la mateixa categoria que les dones, ba-

sant-se en l’esforç físic.

27. Cerca i interpreta l’article 58.3 de l’Estatut 

dels Treballadors.

28. Explica el poder de direcció de l’empresari 

ordinari i l’ius variandi.

29. Relaciona les potestats que l’ET atorga a l’em-

presari amb els deures que imposa al treba-

llador.

30. En petits grups, cerqueu a Internet notícies 

en què una empresa hagi sancionat els tre-

balladors, utilitzant el seu poder de direcció, i 

escolliu la que us sembli més interessant per 

a exposar-la a classe.

26  

27  
@

28  

29  

30  
★
@

  Vegeu SUPÒSIT
 DE SÍNTESI.
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SUPÒSITS PRÀCTICS RESOLTS

SUPÒSIT DE SÍNTESI

La Marina i l’Elena tenen diversos dubtes sobre la 

seva relació laboral davant diverses situacions:

a) Quines són les normes que regeixen la relació 

laboral? Ordena-les segons la seva jerarquia 

normativa.

b) L’empresa els ha proposat un augment de sou 

a canvi de renunciar a deu dies de vacances. 

És possible aquesta renúncia?

c) L’encarregat els comunica que a la sortida se’ls 

registraran els seus efectes personals, pels 

nombrosos robatoris que s’han comès última-

ment. Justifica si aquesta actuació és correcta.

d) L’Elena té un fill de 6 anys i vol reduir la seva 

jornada de treball en un 50 %, però el gerent de 

l’empresa li diu que no és possible. Té raó?

a) La jerarquia de les normes que regeixen la rela-

ció laboral és: 1. normativa de la Unió Europea 

SOLUCIÓ

directament aplicable; 2. Constitució espanyola; 3. trac-

tats i convenis internacionals; 4. Llei Orgànica; 5. Llei or-

dinària i normes amb rang de llei; 6. Reglaments; 7. Con-

veni col·lectiu; 8. Contracte de treball; 9. Usos i costums 

locals; 10. Principis del Dret Laboral.

b) No. El principi d’irrenunciabilitat de drets assenyala que els 

treballadors no poden renunciar a drets que tinguin reco-

neguts en les normes legals i en els convenis col·lectius.

c) No és correcta l’actuació de l’empresa perquè es vulnera-

ria el dret al respecte de la intimitat de les treballadores, 

segons estableix l’article 18 de l’ET.

d) El gerent de l’empresa no té raó, ja que segons l’article 

37.5. del TRLET en la redacció donada per la Disposició 

addicional 11.5. de la Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat 

Efectiva de Dones i Homes estableix que: «Qui per raons 

de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor 

de vuit anys [...] tindrà dret a una reducció de la jornada de 

treball, amb la disminució proporcional del salari entre, al-

menys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de 

l’esmentada jornada.».

El conveni col·lectiu de l’empresa Jardins a l’Aire Lliure SL, 

assenyala que qualsevol treballador acomiadat de manera 

declarada improcedent podrà optar entre rebre la indemnit-

zació corresponent o ser readmès en el seu lloc de treball.

Un cop produït l’acomiadament de l’Antoni i declarat impro-

cedent, aquest opta per la readmissió. Tanmateix, l’empresa 

recorre en considerar que, segons l’Estatut dels Treballa-

dors, l’opció correspon a ella i no al treballador.

— Justifica si l’empresa té raó.

L’establiment en el conveni d’una norma més fa-
vorable per al treballador implica necessàriament 

la seva aplicació, segons els principis d’aplicació 

de les normes en el Dret Laboral. És totalment clar 

que l’empresa va voler en el seu moment pactar 

una possibilitat, i no pot pretendre no veure’s obli-

gada a la seva aplicació.

SOLUCIÓ

SUPÒSIT 1  PRINCIPIS D’APLICACIÓ DEL DRET LABORAL

L’Elena és col·laboradora de la revista Bon dia. Per cada 

reportatge lliurat, l’Elena cobra la quantitat pactada i les 

dietes, i presenta mensualment les factures correspo-

nents.

L’Elena no té jornada ni horari, i no percep pagues 

extres. No obstant això, disposa d’una taula amb un 

ordinador en les instal·lacions de la revista, que utilitza 

ocasionalment.

— Justifica si es pot incloure l’Elena en l’àmbit d’apli-

cació de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Per a la consulta i aplicació de la normativa laboral se-

guim el següent procediment:

1. Identificació de l’element de consulta. Existència de 

relació laboral.

SOLUCIÓ

2. Localització de la font i de la norma corresponent. 

Article 1 del RDL 1/1995, de 24 de març, Text Refós 

de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (TRLET).

3. Lectura i anàlisi de la norma. Art. 1: «Aquesta Llei 

és aplicable als treballadors que voluntàriament 

prestin els seus serveis retribuïts per compte d’altri 

i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra 

persona, física o jurídica, anomenada ocupador o 

empresari».

4. Interpretació i aplicació de la norma en relació amb el 

supòsit. L’Elena no es pot incloure en l’àmbit de la 

Llei de l’Estatut dels Treballadors, perquè falten les 

dues notes típiques i característiques de la relació 

laboral, que són la dependència i la subordinació. 

L’Elena conserva la titularitat del resultat de la seva 

feina, que la revista només feia seva quan li era 

transferida per ella.

SUPÒSIT 2  LEGISLACIÓ LABORAL

830031_01_OARH_CAT_010-023.indd   20 17/05/11   14:08



SE
LE

CC
IÓ

 I 
FO

RM
AC

IÓ

21

U
T1

. 
Q

uè
 é

s e
l D

re
t L

ab
or

al
?

SUPÒSITS PRÀCTICS PER RESOLDRE

1. EL DRET LABORAL

31. L’Estatut dels Treballadors assenyala en l’article 31 

que el treballador té dret a dues pagues extraor-

dinàries l’any. Tanmateix, el contracte de treball d’en 

Jaume Oliver recull l’obligació de l’empresari de lliurar 

al treballador tres pagues extraordinàries l’any.

— Explica quina de les dues normes preval, tenint en 

compte la jerarquia de les normes i els principis 

d’aplicació del Dret Laboral.

32. Mantes Calentes SA, està acollida al conveni estatal 

de confecció, en el qual s’estipula que les vacances 

anuals seran de 35 dies. Tanmateix, els treballadors 

tenen 30 dies perquè l’empresa diu que és el que mar-

ca l’Estatut dels Treballadors. Quin principi o principis 

s’estan incomplint?

33. La Maria Català signa voluntàriament una clàusula 

en el seu contracte que li impedeix anar a la vaga. És 

vàlida?

2. LEGISLACIÓ LABORAL BÀSICA

34. La Sònia és monitora del gimnàs Temps Sa SL, en 

horari de 10 a 13 hores. Coincideix amb altres usuaris 

els quals assessora, gràcies als seus coneixements, 

pel que fa a dietes i taules per a millorar la tonificació. 

Com a entrenadora d’aquests usuaris percep 100 eu-

ros de cadascun.

— Hi ha cap relació laboral entre el gimnàs i la Sònia?

35. En Joan Bru és l’administratiu de l’Assessoria Llor-

dachs de Tortosa. El seu germà, que viu a Girona, es 

troba hospitalitzat perquè ha tingut un accident. En 

Joan parla amb el seu cap i li sol·licita el permís cor-

responent, i obté com a resposta que li corresponen 

dos dies per aquesta situació.

— És correcte que li donin dos dies de permís? Justi-

fica-ho segons la normativa.

36. L’empresa Caixes i Embalatges SA, té 300 treballa-

dors en plantilla i ha estat denunciada perquè no dis-

posa d’un pla d’igualtat.

— Justifica si l’empresa hi està obligada i si podria ser 

sancionada.

37. En Manel, després d’aprovar l’oposició corresponent, 

presta serveis com a auxiliar de policia municipal en 

un ajuntament. Creus que aquesta activitat es troba 

inclosa en l’àmbit de l’Estatut dels Treballadors?

38. Consulta la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i 

respon si creus que una empresa està obligada a fer 

reconeixements mèdics als treballadors.

39. La família Vladimir Popov, famosos contorsionistes, 

han entrenat els seus dos fills de 10 i 12 anys, l’Anatoly 

i la Svetlana, per participar en el seu aclamat número.

 En Nikolay Smirnof és el gerent del Circ del Mar i ne-

cessita contractar per a la gira d’aquest estiu l’espec-

tacle que realitza la família Vladimir Popov.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
★
@

a) Raona quin tipus de relació laboral existirà entre el 

Circ del Mar i la família Vladimir Popov.

b) Es pot contractar menors d’edat en espectacles 

artístics? Justifica la resposta.

3. DRETS I OBLIGACIONS 
DEL TREBALLADOR I DE L’EMPRESARI

40. Una empresa tèxtil contracta la instal·lació d’un cir-

cuit tancat de televisió amb càmeres per a la vigilància 

i el control de l’activitat dels seus treballadors.

— Analitza si l’empresa està incomplint el dret a la 

intimitat dels seus treballadors.

41. L’Antoni, que és gerent d’una empresa, és felicitat per 

uns amics per la copa que han aconseguit dos dels 

seus treballadors en una cursa de 200 metres. Com 

que un d’aquests està de baixa laboral per lesions 

al genoll, l’empresa decideix adoptar mesures disci-

plinàries.

— Analitza la situació sota el punt de vista dels drets 

i deures dels treballadors i empresaris.

42. Falten tres mesos perquè acabi la lliga de futbol, i el 

club Jugadors del Món té notícies a través d’un repor-

ter que un dels seus jugadors, en Pep, serà fitxat per 

a la propera temporada per un club rival. Per aquest 

motiu, el club decideix excloure en Pep dels entre-

naments.

— Analitza si s’està privant al jugador d’algun dret 

bàsic en la relació laboral.

SUPÒSIT DE SÍNTESI

43. La Sara és contractada per Hotels del Món SL, 

com a Tècnica en Gestió Administrativa, i s’esta-

bleix per mutu acord en el seu contracte laboral 

una jornada de vuit hores diàries. Tanmateix, el 

conveni aplicable indica que la jornada laboral 

queda establerta per als treballadors adminis-

tratius en 6 hores diàries.

a) Justifica quina jornada haurà de realitzar la 

Sara.

b) Al cap d’un any en aquesta empresa, la Sara 

vol saber quants dies de vacances li corres-

ponen. Quina norma ha de regular aquest 

període de descans?

c) La Sònia s’ha adonat que cobra 200 euros 

menys que el seu company fent la mateixa 

feina. Raona si s’està incomplint algun pre-

cepte legal i, en cas afirmatiu, indica quin.

d) La seva amiga Marina està embarassada i 

treballa en un magatzem de matèries perillo-

ses, per la qual cosa ha sol·licitat el canvi de 

lloc de treball. Té obligació l’empresa de con-

cedir-l’hi?
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RESUM

Fonts del Dret Laboral

Principis d’aplicació de 
les normes en el Dret Laboral

Internes (nacionals)

Jerarquia de les normes

Externes (internacionals)

Professionals

Principis d’aplicació

El Dret Laboral

Empresari

Treballador

Potestats: poder de direcció i poder disciplinari.

Deures (art. 5 ET)

Deures: complir la normativa i els drets dels treballadors.

Drets (Constitució, art. 4 ET i LPRL)Drets 
i obligacions 
del treballador 
i de l’empresari

Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors

Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social

Text Refós de la Llei de Procediment Laboral

Llei per a Promoure la Conciliació de la Vida Familiar 
i Laboral de les Persones Treballadores

Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Legislació 
laboral bàsica

QUÈ ÉS EL DRET LABORAL?
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6. Assenyala, entre les opcions següents, les 

normes que són pròpies del Dret Laboral:

a) Les organitzacions empresarials.

b) Els principis generals del Dret.

c) Els convenis col·lectius.

7. Fes un esquema amb els principis d’aplicació 

del Dret Laboral.

8. Indica si la relació que s’estableix en cada 

supòsit es pot considerar una relació laboral:

a) El treballador que col·labora de manera 

voluntària en una ONG.

b) El treball que fa un nen de 3 anys com a 

model publicitari.

c) Un jugador professional de futbol.

9. Quina d’aquestes lleis regula les presta-

cions socials a les quals els treballadors te-

nen dret?

a) Llei de Procediment Laboral.

b) Llei General de la Seguretat Social.

c) Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

10. Quina llei estableix el concepte de prevenció 

i els drets i les obligacions en aquesta ma-

tèria?

11. Indica quina de les normatives següents no 

ha estat modificada per la Llei per Promou re 

la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral de 

les Persones Treballadores:

a) L’Estatut dels Treballadors.

b) La Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva 

de Dones i Homes.

c) La Llei General de la Seguretat Social.

1

2

3

4

5

6

12. El pla integral de conciliació Concilia s’apli-

ca a:

a) Tots els treballadors.

b) Els empresaris.

c) Els empleats públics.

13. Justifica quina de les afirmacions següents 

és falsa:

a) Totes les empreses han de tenir un pla 

d’igualtat.

b) La Llei per a Promoure la Conciliació de la 

Vida Familiar i Laboral de les Persones 

Treballadores modifica les condicions de 

la suspensió del contracte per paternitat.

c) La Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva 

de Dones i Homes afecta els treballadors 

del sector públic i del sector privat.

14. Indica quins dels següents són drets del tre-

ballador:

a) Establir el salari que percebrà per la seva 

feina.

b) Rebre la formació oportuna en matèria de 

vigilància de la salut.

c) Decidir el mètode que ha de seguir en la 

se va f eina.

15. Una empresa decideix sancionar un treballa-

dor amb la disminució de les vacances en 

deu dies. És correcta aquesta actuació?

a) És correcta l’actuació, pel poder discipli-

nari que es concedeix al treballador.

b) En cap cas no es poden imposar san-

cions que comportin una reducció dels 

períodes de descans.

c) En tot cas, l’empresa haurà d’imposar la 

sanció amb una disminució de sou.
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AVALUACIÓ
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