«EMPLEATS» O «TREBALLADORS»?
El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans dona per a
treballador les definicions següents:
treballador
1 adj. [LC] Que treballa, afectat a treballar. (...)
2 1 m. i f. [LC] [DR] Obrer 1.
2 2 m. i f. [DR] Persona que treballa en qualitat d’assalariat.
La primera accepció d’obrer, a la qual remet el DIEC, és ‘persona que treballa en
un ofici manual’, i el mateix diccionari dona per a empleat la definició de ‘persona
que treballa, a sou, en un servei públic, en el comerç’.
De manera anàloga, el Centre de Terminologia Termcat defineix obrer com
‘persona que treballa en un ofici manual, generalment en una fàbrica, un taller,
una obra pública, etc.’, empleat com ‘persona que treballa a sou en un servei
públic o administratiu, en el comerç o en altres ocupacions considerades com a
no obreres’ i ‘treballador que exerceix una activitat professional per compte d'altri
a canvi d'un salari’, i dona per a treballador les definicions de ‘persona que
treballa en qualitat d’assalariat’, ‘persona que presta els seus serveis a canvi
d’una remuneració’ i ‘persona que exerceix una activitat professional a canvi
d’una remuneració’. En aquest darrer cas, destaca que «un treballador pot ser un
empleat o un treballador autònom».
D’acord amb aquestes definicions, veiem que tant obrer com empleat són termes
específics inclosos en la categoria de treballador, que és el terme genèric. Per
tant, en el llenguatge administratiu i en el del dret laboral treballador és el terme
més convenient per a referir-se a les persones que exerceixen qualsevol treball
en condició d’assalariades.
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~ El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos
necessaris perquè es compleixin els drets i les condicions laborals dels
empleats de la llar.
 El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos
necessaris perquè es compleixin els drets i les condicions laborals dels
treballadors de la llar.
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