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CONEIX ELS TEUS DRETS

com a treballadora LABORAL

http://www.sanidad.ccoo.es


Reducció de la jornada de treball amb la reducció proporcional del salari.

Canvi de torn, reordenació o adaptació del temps de treball.

Canvi de centre de treball: l’empresa està obligada a comunicar a la treba-
lladora les vacants existents en aquell moment del mateix grup professional 
o categoria equivalent, a les quals podrà accedir amb preferència. Durant 6 
mesos té dret a la reserva del lloc d’origen, després haurà d’escollir.

Suspensió del contracte amb reserva del lloc de treball i amb dret a cobrar 
la prestació d’atur: la treballadora hi haurà de complir amb els requisits de 
cotització habituals. La suspensió tindrà un període inicial de 6 mesos, que 
el jutge podrà prorrogar fins a 18.

Extinció del contracte de treball que donarà lloc a la situació legal d’atur, amb 
la possibilitat de cobrar el subsidi corresponent (sempre que es reuneixin els 
requisits per fer-ho).

Les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació física 
o psicològica derivada de la violència de gènere es consideraran justifica-
des, quan així ho determinin els serveis socials específics. En cap cas es 
tindran en compte a efectes d’acomiadament. 

La treballadora  haurà de justificar la seva situació  mitjançant  ORDRE 
JUDICIAL DE PROTECCIÓ o excepcionalment amb un informe del Ministeri 
Fiscal.

016 és un servei d’informació i d’assessorament  
jurídic que funciona les 24 hores dels 365 dies de l’any 

Treballadora, deixa de 
ser víctima
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SÍ, ES POT

L’efectivitat dels drets i el seu 
ple exercici no és possible si les 
persones titulars en desconeixen 
l’existència i la forma d’exercir-los.
Cal que tothom conegui els drets 
de la dona que pateix violència 
masclista, perquè del seu gau-
di en pot dependre una fugida a 
temps o deixar de viure com una 
víctima.

El telèfon 016 és un servei d’infor-
mació i d’assessorament jurídic 
que funciona les 24 hores dels 
365 dies de l’any a tot el territori 
estatal. A més, davant de situa-
cions d’emergència proporciona 
una resposta concreta a la crisi 
plantejada, i mobilitza els recur-
sos necessaris al moment. A Ca-
talunya tota aquesta informació la 
trobem centralitzada a la pàgina 
web de l’INSTITUT CATALÀ DE 

LES DONES, amb una  línia de 
telèfon gratuïta que funciona les 
24 h del dia: 900 900 120.

La Llei orgànica 1/2004, de me-
sures de protecció integral contra 
la violència de gènere, aborda el 
problema amb una visió integral i 
multidisciplinària per tal d’ajudar 
la víctima d’aquesta xacra social 
en tots els àmbits de la seva vida. 
En aquesta llei hi ha recollits un 
important ventall de drets:
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    Dret a la protecció efectiva.        
    Dret a la informació, a l’as-
sistència social integral i a
assistència jurídica.
    Programa  específic  de
col•locació.
    Ajudes socials.
    Drets laborals.
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