
MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE
CATALUNYA-MOVIMENT  D’ESQUERRES  (ERC-MES)  PER  A  LA
DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I LES CURES I A FAVOR DE
LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI 189 DE L’OIT

1. ATÈS que el treball de la llar forma part de l’àmbit de reproducció, atribuït
històricament a les dones, que no ha estat considerat treball i s’ha deslligat dels
processos productius.

2. ATÈS que aquesta percepció social condiciona el marc legal i laboral, i per
tant, les condicions laborals i les situacions d’explotació que es donen al sector.

3.  ATÈS que una part  molt  important de les persones que desenvolupen el
treball de la llar i les curs són dones estrangeres, i moltes es troben en situació
irregular, cosa que agreuja la seva situació i  precaritza encara més la seva
relació laboral.

4. ATÈS que les reformes legals dels anys 2011 i 2012 reconeixien el caràcter
laboral del treball de la llar, però van desaprofitar l’oportunitat d’equiparar les
treballadores  de la  llar  a  la  resta  de treballadors  i  treballadores  del  Règim
General de la Seguretat Social. Així mateix, la inclusió com a Sistema Especial
dins del Regim General de la Seguretat Social comporta aspectes clarament
discriminatoris: es manté el desistiment voluntari en comptes de garantir el dret
a un acomiadament motivat i se les exclou de la Llei de prevenció de riscos
laborals,  del  Fons  de  Garantia  Salarial  i  molt  especialment  de  la  prestació
d’atur.

5. ATÈS que altres mancances vinculades amb l’especificitat del treball de la
llar afecten les pensions dignes per a aquestes treballadores o la possibilitat de
denunciar els incompliments de la normativa, ja que el fet  que el  centre de
treball  coincideix  amb el  domicili  del  contractador  impossibilita  l’acció  de  la
Inspecció de Treball. 

6. ATÈS que la soledat de les treballadores de la llar i el desconeixement dels
seus drets agreugen la seva situació de precarietat  i afecten la seva capacitat
 d’organitzar-se i de reivindicar els seus drets.



7.  ATÈS que la realitat socioeconòmica de Sant Cugat del Vallès, essent la
ciutat amb una renda per càpita més alta dels Països Catalans, on existeix un
elevat nombre de famílies que compten amb treballadores de la llar (encara
que  en  la  majoria  de  casos  no  resideixen  a  la  ciutat  per  l’elevat  preu  de
l’habitatge) i  que aquestes es troben en la situació de precarietat pròpia del
sector; fa necessari l’adopció de mesures per part de totes les administracions
públiques.       

8. ATÈS que el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) és
un tractat adoptat l’any 2011 per la Conferència Internacional del Treball que
exigeix als estats prendre mesures per dignificar el treball de la llar i equiparar
les  treballadores  i  treballadors  d’aquest  sector  a  la  resta  de treballadores  i
treballadors.

9. ATÈS que fins al moment, l’Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de
l’Organització  Internacional  del  Treball  (OIT)  sobre  el  treball  digne  de  les
treballadores de la llar, tot i que sí ho han fet altres estats de la Unió Europea,
com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia, Finlàndia o Alemanya.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal
de Sant Cugat del Vallès acordi:

PRIMER.- Promoure les  iniciatives  socials,  econòmiques  i  polítiques
necessàries per millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi. 

SEGON.- Estudiar la viabilitat d’establir un servei d’assessoria per facilitar la
contractació  o  regulació  del  personal  de  la  llar  d’acord  amb les  condicions
legals pertinents i implementar-lo en cas que sigui possible; així com establir
mecanismes de suport i acompanyament a les treballadores de la llar.

TERCER.- Impulsar una campanya de difusió a través dels canals institucionals
de l’Ajuntament per donar a conèixer els drets laborals de les treballadores i els
treballadors  de  la  llar  i  conscienciar  de  la  necessitat  de  contractar-les
respectant-ne els drets laborals. 

QUART.- Incorporar a partir de la propera onada de l’Observatori Sociològic de
Sant  Cugat  indicadors  que  permetin  conèixer  el  nombre  de  famílies
santcugatenques que disposen de treballadores o treballadors de la llar i  la
seva situació laboral. 



CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a ratificar de manera immediata
el  Conveni  189  de  l’Organització  Internacional  del  Treball  (OIT)  per  poder
garantir l’equiparació dels drets de les treballadores i treballadors de la llar i les
cures als de la resta de treballadors i treballadores del Règim General de la
Seguretat Social.

SISÈ.-  Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar per tal de garantir el dret
a un acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció
de riscos laborals,  del  Fons de Garantia  Salarial  i  molt  especialment  de  la
prestació d’atur.

SETÈ.- Instar al govern de l’Estat espanyol a explorar la viabilitat i l’impacte de
vies alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar,
com ara el  sistema dels xecs serveis, vigent en diferents països de la Unió
Europea i que ha mostrat la seva efectivitat en la creació d’ocupació i per fer
aflorar l’economia submergida.

VUITÈ.-  Traslladar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, al
Govern de l’Estat espanyol, a les organitzacions sindicals i als col·lectius de
treballadores domèstiques constituïts.

Sant Cugat del Vallès, 26 de juny de 2018
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