PUBLICACIÓ DE LA LLEI 10/2021 SOBRE TREBALL A DISTÀNCIA

09-07-2021

El passat dia 10 de Juliol de 2021 es va publicar al Boletín Oficial del Estado la Llei 10/2021, de 9
de juliol, de treball a distància. Aquesta llei és conseqüència de la tramitació parlamentària
com a Projecte de Llei del Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre.
A continuació, es relacionen aspectes rellevants en matèria preventiva de la nova llei:
▪

A l’article 4, s’inclouen les especificacions de les causes de discriminació que les
empreses han d’evitar respecte a les persones treballadores que presten servei a
distància; i la manera per evitar-ne la citada discriminació.

▪

A més a més, l’article 11 contempla que les persones que treballen a distància tindran
dret a la dotació i manteniment adequat per part de l’empresa de tots els mitjans,
equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat, segons s’indica a la llei,
i que en el cas de persones treballadores amb discapacitat aquests hauran de ser
universalment accessibles, per tal d’evitar qualsevol exclusió per aquesta causa.

▪

L’article 16 subratlla que tant l’avaluació de riscos com la planificació de l’activitat
preventiva del treball a distància, hauran de tenir en compte els riscos característics
d’aquesta modalitat de treball fent especial atenció als factors psicosocials, ergonòmics
i organitzatius i d’accessibilitat de l’entorn laboral efectiu.

▪

Finalment cal remarcar que a partir del dia 1 d’octubre de 2021, data en que entrarà
en vigor, les quanties de les sancions per infraccions en matèria de prevenció de riscos
laborals es veuran incrementades, ( modificant-se així l’article 40 del text refós de la
Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu
5/2000), i quedant de la següent manera:

INFRACCIÓ
LLEU
GREU
MOLT GREU

QUANTIA (MULTA EN EUROS)
GRAU MÍNIM
GRAU MIG
GRAU MÀXIM
de 45 €
de 486 €
de 976 €
a 485 €
a 975 €
a 2.450 €
de 2.451 €
de 9.831 €
de 24.586 €
a 9.830 €
a 24.585 €
a 49.180 €
de 49.181 €
de 196.746 €
de 491.866 €
a 196.745 €
a 491.865 €
a 983.736 €

Més informació:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11472
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