
Amb papers o sense: 

exercim els nostres drets 

laborals i sindicals



• Al desembre del 2021, hi havia 906.604 persones estrangeres en 

edat de treballar. 

• Les persones estrangeres representen el 14,3 % de la població 

activa a Catalunya. El 49,5 % eren dones.

Les persones estrangeres al mercat de treball a 

Catalunya
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• La taxa d’atur de les persones estrangeres és de 15,1 %. La 

de les de nacionalitat espanyola és del 6,5 %

• La taxa d’atur entre les persones estrangeres comunitàries és 

del 11,1 % i del 22,2 % entre les extracomunitàries. 

Les persones estrangeres al mercat de treball a 

Catalunya
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• La taxa d’ocupació irregular entre les persones extracomunitàries 

és del 7,7 %. 

• El primer sector d’ocupació de les persones estrangeres és el 

Comerç (16,8 %), seguit de l’Hostaleria (14,9 %), la Indústria

(14.9 %), la Construcció (10,4 %) i el Treball de la llar (7,3 %).

Les persones estrangeres al mercat de treball a 

Catalunya
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• La Llei d’estrangeria comporta importants dificultats per accedir 

a la regularitat o per permetre les renovacions de les 

autoritzacions de treball.

• La segregació legal genera segregació laboral, habitacional i 

social

Els efectes de la normativa d’estrangeria 



• L’explotació laboral de les persones estrangeres té la seva 

base en el desconeixements dels drets laborals i com exercir-

los.

• No tenir papers no vol dir que no tinguis drets laborals: és 

l’existència de la relació laboral el que et dona drets i no el fet 

que hi hagi un contracte signat.

Els efectes del desconeixement dels drets laborals



• Els drets i deures dels treballadors/es estan recollits en la 

Constitució espanyola, els acords internacionals (OIT i directives 

europees) i en altres lleis (Llei d’estrangeria, Estatut dels 

treballadors, Llei de prevenció de riscos laborals, Llei de llibertat 

sindical...).

La normativa laboral



• L’Estatut dels treballadors recull els drets mínims de totes els 

treballadors i treballadores

• Els convenis col·lectius desenvolupen i amplien els drets laborals 

recollits en l’Estatut dels treballadors

La normativa laboral



• La Llei d’estrangeria (art. 3) equipara els drets i deures dels 

treballadors/es estrangers en situació regular i els nacionals.

• La Llei d’estrangeria (art. 14) reconeix als treballadors/es 

estrangers residents el dret a les prestacions de la Seguretat 

Social en les mateixes condicions que els espanyols.

Drets dels treballadors/es estrangers 



• La mateixa llei (art. 36.3) reconeix al treballador/a sense papers els 

drets derivats del contracte de treball:  a la retribució corresponent, 

a les pagues, als descansos, a la liquidació, a la indemnització...

• Poden emprendre accions davant la administració per fer-los 

efectius en cas d’incompliment o acomiadament

Drets dels treballadors/es estrangers sense papers 



• També tenen dret a la tutela judicial efectiva i la justícia gratuïta.

• El conveni 19 de l’OIT, ratificat per l’Estat espanyol al 1929, 

reconeix al treballador/a estranger les prestacions vinculades a les 

contingències professionals en cas d’accident laboral.

Drets dels treballadors/es estrangers sense papers 



• Acreditar una relació laboral d’un mínim de sis mesos davant de la 

Inspecció de Treball permet als treballadors/es sense papers 

regularitzar la seva situació, si es compleixen la resta de requisits.

• Malauradament, la reforma deixa fora la possibilitat d’acreditar 

aquesta relació laboral amb sentència judicial

Drets dels treballadors/es estrangers sense papers 



• La Llei d’estrangeria (art. 11) també equipara els drets sindicals 

dels treballadors/es estrangers residents als dels espanyols.

• Els treballadors/es estrangers en situació regular es poden afiliar 

al sindicat que decideixin, tenen dret a votar i a ser elegits en les 

eleccions sindicals.

El paper dels sindicats en la defensa dels drets laborals



• Els treballadors/es estrangers en situació irregular tenen dret a 

afiliar-se al sindicat que lliurement escullin.

• La incorporació de treballadors/es estrangers als sindicats els 

permetrà participar en la lluita per la millora de les condicions 

laborals del seu sector i adaptar-les a la realitat diversa de la 

societat catalana.

El paper dels sindicats en la defensa dels drets laborals



Què ha fet ERC des del Govern?

• Llei d’acollida (2010) i l’establiment del servei de primera acollida: 

mòduls de català, coneixements laborals i coneixement societat 

catalana.

• Llei per la igualtat de tracte i no discriminació (2020)

• Inici dels treballs de la Llei catalana contra el racisme (2021)



• Instar la flexibilització dels requisits i els tràmits d’accés a la 

regularitat i per a les renovacions de les autoritzacions de treball.

• Promoure l’apoderament dels treballadors/es estrangers per 

mitjà de la formació prevista en la Llei d’acollida de Catalunya 

català, coneixements laborals i coneixement societat catalana.

Propostes



• Aprovació de la Llei catalana contra el racisme 

• Impulsar el sistema d’ocupació i el Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya com a ens de referència per combatre l’atur i millorar 

l’ocupabilitat de totes les persones. 

Propostes
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