Esborrador MODEL DE CARTA a la direcció de l’empresa per TELETREBALL

A la DIRECCIÓ DE L’EMPRESA ____________________________________________________________
DE_______________________________________________________________ (Delegats, Comité, ETC)
Davant el risc biològic al qual estem exposats en ocasió de la pandèmia del COVID 19 i el lloc de treball que
ocupem, sent conscient de la duració probable en el temps d’exposició i la gravetat de les conseqüències
si es produeix el contagi.
EXPOSA / EXPOSEM
Que el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19. estableix en el seu ART.5, el. Caràcter preferent del treball a distància.
“Article 5. Caràcter preferent del treball a distància.
Les mesures excepcionals de naturalesa laboral que s’estableixen en la present norma tenen com a
objectius prioritaris garantir que l’activitat empresarial i les relacions de treball es reprenguen amb
normalitat després de la situació d’excepcionalitat sanitària.
En particular, s’establiran sistemes d’organització que permeten mantindre l’activitat per mecanismes
alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, devent l’empresa adoptar les mesures
oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta
proporcionat. Aquestes mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser
prioritàries enfront del cessament temporal o reducció de l’activitat.
Amb l’objectiu de facilitar l’exercici de la modalitat de treball a distància en aquells sectors, empreses
o llocs de treball en les quals no estiguera prevista fins al moment, s’entendrà complida l’obligació
d’efectuar l’avaluació de riscos, en els termes previstos en l’article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació
realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora. “
Per tot això,
SOL·LICITE /SOL·LICITEM
Que de manera urgent s’establisquen sistemes d’organització que permeten mantindre l’activitat per
mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància.
Els llocs de treball que a continuació s’indiquen, són susceptibles d’aplicar aquest procediment:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
En ……………………………….................. a……..... de ............................ de 2020

