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RESUM 

L’objecte d’aquest treball és valorar si existeix racisme legal i administratiu avui dia en els 

procediments establerts per les autoritats a l’hora d’exercir el dret a la llibertat sindical per part 

de les persones estrangeres.  

Amb aquesta finalitat, estudiarem com interactuen el dret a la llibertat sindical i el dret a no ser 

discriminat per motius racials duent a terme una recerca sobre què en diuen la norma i la 

jurisprudència internacional i nacional, fent especial menció a l’Organització Internacional del 

Treball i a Europa i la Unió Europea. També valorarem si els drets que garanteix la llei es veuen 

protegits a la pràctica.  

A partir de la informació obtinguda extraurem les pertinents conclusions que s’exposaran al 

final d’aquest treball. 

Paraules clau: dret a la llibertat sindical, persones estrangeres, treballadors/es immigrants, 

drets fonamentals, vulneració de drets.   

ABSTRACT 

The purpose of this work is to assess whether there is legal and administrative racism today in 

the procedures established by the authorities when exercising the right to freedom of association 

by foreigners. 

To this end, we will study how the right to freedom of association and the right not to be 

discriminated against on racial grounds are carried out by carrying out research on what the 

international and national law and jurisprudence call, with reference to the International Labour 

Organization and Europe and the European Union. We will also assess whether the rights 

guaranteed by law are protected in practice. 

Based on the information obtained, we will extract the relevant conclusions that will be 

presented at the end of this work. 

Key words: right to freedom of association, foreigner, immigrant worker, fundamental rights, 

rights violations.  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest treball de final de grau és estudiar com interactuen entre si les variants del 

dret a la llibertat sindical i ser una persona immigrant, juntament amb el dret a no ser discriminat 

per motius racials o ètnics. Pretenem distingir si les persones nouvingudes, pel fet de ser-ho, 

sofreixen algun tipus de discriminació a l’hora d’exercir aquest dret fonamental a la llibertat de 

sindicació.  

He escollit aquest tema perquè em cridava especialment l’atenció. D’ençà que vaig conèixer 

que s’havia constituït un “sindicat” de venedors ambulants a Barcelona moltes preguntes van 

venir a la meva ment. Els motius que defensaven van fer qüestionar-me si el col·lectiu de 

persones estrangeres que venen a Espanya en cerca d’unes millors condicions laborals i de vida 

veien garantits els drets fonamentals que proclama la Constitució Espanyola. Vaig voler indagar 

sobre com aconsegueixen les autoritzacions de treball i si realment els és fàcil o no exercir un 

dret tan bàsic com el d’associar-se per lluitar per unes condicions de treball dignes.  

Considero que en moltes ocasions les persones nouvingudes veuen vulnerats drets que la nostra 

llei entén com a fonamentals i, buscant la connexió amb el dret laboral, vaig considerar que 

seria un tema profundament interessant per desenvolupar. 

Per tal de fer-ho, he dut a terme una anàlisi de la norma que regula el dret a sindicar-se i del 

dret a no ser discriminat per motius de raça, ètnia o procedència. Des de la norma i 

jurisprudència disposada a escala internacional, i particularment per l’Organització 

Internacional del Treball i la Unió Europea, fins a la llei espanyola. 

A banda de saber què diu a la norma, també he volgut conèixer que passa en un plànol més 

pràctic, quan aquesta s’intenta aplicar, tenint en compte la complicació dels procediments, les 

oportunitats que tenen, els terminis, etc.  

És per això que m’he posat en contacte amb el “Sindicat de venedors ambulants” i hem dialogat 

sobre diverses qüestions, ja que ells han viscut tot el procediment de primera mà (venir a un 

país que els és nou, intentar aconseguir autoritzacions de residència i treball, intentar sindicar-

se, etc.) i en concret sobre si consideren que se’ls vulnera el dret de sindicació i de quina manera, 

o quins altres entrebancs administratius o legals han pogut percebre.  
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NOTA: En pro d’utilitzar un llenguatge inclusiu, i amb tots els meus respectes, al llarg d’aquest 

treball es faran servir els termes “persona estrangera”, “persona migrant, immigrant o 

nouvinguda” i/o “persona que es troba en situació regular o irregular”, perquè, sota el meu 

parer, són termes no discriminatoris i suficientment aclaridors per descriure la situació en què 

es troba una persona en un país del qual no n’és nadiu.              

Per altra banda, en cap cas es faran servir els termes persona legal o il·legal, ja que a més a més 

de no descriure la situació en què es troba la persona, l’etiqueta, la classifica i la discrimina, 

definint-la únicament i exclusiva per la situació en què es troba en un territori. 
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2. METODOLOGIA 

Com hem introduït, la idea d’aquest treball és entendre el funcionament i l’aplicació del dret a 

la llibertat sindical des de la perspectiva de les persones estrangeres que es troben en situació 

regular i irregular. Esbrinar si realment es vulnera el dret de sindicació de manera generalitzada 

a un col·lectiu pel fet de ser immigrants de manera directa i/o indirecta. Durem a terme una 

reflexió sobre si és coherent el dret fonamental a la no discriminació amb l’exercici del Dret a 

la llibertat sindical atenent a la norma aplicable. També ens plantejarem si sindicar-se pot ajudar 

a estar un pas més a prop de regularitzar la situació de les persones estrangeres. 

Per donar inici a aquest treball farem un estudi teòric de la norma sobre el dret a la llibertat 

sindical i les lleis sobre la prohibició de discriminació. En segona instància durem a terme una 

part pràctica entrevistant als membres del sindicat de venedors ambulants de Barcelona i 

finalment durem a terme una reflexió final tenint en compte tota la informació recollida.    

Així doncs, en recavar informació sobre la base legal aplicable a la matèria que ens és d’interès, 

primer centrarem el focus d’atenció en una perspectiva internacional començant per la norma 

disposada per l’Organització Internacional del Treball (Convenis, Recomanacions, etc.), i 

referint-nos també a la norma sobre la prohibició de discriminació, fent especial menció a la 

prohibició de discriminació per motius racistes, per la rellevància que té aquesta en el plànol 

del dret del treball.  

En segon lloc ens centrarem en el tractament normatiu i jurisprudencial d’aquests drets i 

obligacions per part d’Europa i la Unió Europea.  

Finalment estudiarem que estableix la norma espanyola respecte al dret de sindicació i el dret a 

no ser discriminat per motius racials, ètnics o d’origen; i la relació entre ambdós. Tractant en 

concret la llei d’estrangeria 4/2000 i la Sentència del Tribunal Constitucional 260/2007, de 20 

de desembre, a partir de la  qual es modifiquen diversos preceptes de la Llei d’estrangeria  en 

declarar-se inconstitucionals diferents preceptes d’aquesta i en concret el relacionat amb la 

llibertat de sindicació.  

Un cop fet un recull de la norma aplicable, durem a terme la part pràctica. Ens centrarem en el 

cas particular del col·lectiu de venedors ambulants de Barcelona i el seu intent de sindicar-se.  

Ens és d’especial interès, ja que la gran part dels membres d’aquest col·lectiu són nouvinguts, 

alguns ja han aconseguit regularitzar la seva situació però d’altres encara no.  
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Ens posarem en contacte amb ells perquè ens expliquin la seva experiència i quina opinió els 

mereix el sistema institucional espanyol. Els preguntarem també si entenen vulnerat el seu dret 

a sindicar-se i si creuen que aquesta vulneració és deguda al fet que siguin estrangers.  

Per acabar durem a terme una reflexió final en la qual inclourem les diverses conclusions a què 

puguem arribar a la fi d’aquest treball.  
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3. L’ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL 

L’Organització internacional del treball, en endavant OIT, és l’agència de l’Organització de les 

Nacions Unides a través de la que s’estableixen normes del treball internacionals que promouen 

unes condicions dignes, així com els drets de les treballadores i treballadors.   

És l’única agència “tripartida” de l’Organització de les Nacions Unides,  reuneix a Governs, 

ocupadors i treballadors dels 187 Estats membres, entre els quals l’Estat espanyol. La raó de 

ser de l’OIT és poder establir les normes del treball així com polítiques i programes d’ocupació 

que tinguin els seus fonaments en la promoció del treball “decent” de totes i tots.  

L’Organització Internacional del Treball naix el 1919, aquest any 2019 se’n celebra el 

centenari. Fou creada com a part del Tractat de Versalles i és un evident reflex de la convicció 

de què la justícia social és essencial per aconseguir una pau universal i permanent. Això es 

desprèn des del  Preàmbul de la Constitució de l’OIT, on les Altes Parts Contractants van fer 

constar que estaven “motivades per sentiments de justícia i humanitat així com pel desig 

d’assegurar la pau permanent al món...”; manifestant una clara voluntat d’establir 

consideracions humanitàries, polítiques, econòmiques i de seguretat.  

Val a destacar que ja en el Preàmbul del text constitutiu de l’OIT, aquesta va mostrar especial 

interès a establir millores en el dret a la llibertat sindical i la protecció dels interessos dels 

treballadors ocupats a l’estranger, interès que encara roman vigent. Ambdós drets seran objecte 

del nostre estudi. 

 

3.1 Les normes internacionals del treball 

De l’OIT emanen les normes internacionals del treball, els instruments jurídics que estableixen 

uns principis i uns drets bàsics en el treball. Aquestes normes venen determinades per la 

voluntat de governs, ocupadors i treballadors, els tres components de l’organització tripartida. 

Es poden dividir en Convenis i Recomanacions, que al seu torn conviuen amb la resta de normes 

de dret internacional així com altres convenis o tractats internacionals, el costum internacional 

i els principis generals del dret.  

La Convenció de Viena de 1969 defineix els tractats [o convenis] com un acord internacional 

celebrat per escrit entre Estats i regit pel dret internacional, format per un únic instrument o per 
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dos o més de connexos amb qualsevulla denominació particular (art. 2.1.a). En aquest cas, els 

tractats o convenis han de ser ratificats per Estats Membres de l’OIT i actuen com a normes 

vinculants. Quan els països ratifiquen un conveni tenen l’obligació de traslladar les normes als 

seus ordenaments interns i aplicar-les.  

Per altra banda, les recomanacions són orientacions, suggeriments o consells no vinculants de 

la Conferència General de l’OIT als Estats membres sobre les polítiques socials i laborals que 

marquen moltes vegades les trajectòries a les legislacions internes.  

El Consell d’Administració de l’OIT ha establert com a “fonamentals” vuit convenis que 

contenen els principis i drets fonamentals en el treball, d’entre els quals val a destacar el conveni 

sobre la llibertat sindical y la protecció del dret de sindicació, 1948 (núm. 87) així com el 

conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva, 1949 (núm. 98).  

 

3.1.1 El dret fonamental a la llibertat sindical i l’OIT 

La llibertat sindical és un dret proclamat a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 

i un dels aspectes centrals de l’OIT. Està consagrat en la Constitució de l’OIT (1919), en la 

Declaració de Filadèlfia de l’OIT (1944) i en la Declaració de l’OIT relativa als principis i drets 

fonamentals del treball (1998).  

L’OIT treballa per poder garantir el respecte d’aquest dret fonamental a tot el món, perquè 

l’exercici d’aquest dret és imprescindible per poder establir un diàleg social entre ocupadors i 

treballadors que equilibri mínimament les condicions d’ambdues parts. Per tal de fer-ho 

possible l’OIT empra diversos mecanismes que s’exposen a continuació. 

 

Conveni sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació, 1948 (núm. 87) 

El Conveni 87 de l’OIT reconeix als treballadors i als ocupadors el dret a constituir 

organitzacions que tinguin per objecte fomentar i defensar els seus interessos, sense distincions 

i sense poder requerir-los una autorització prèvia. A més a més, estableix que no podran ser 

dissoltes o suspeses per via administrativa. Afegeix que aquestes organitzacions podran 

constituir federacions i confederacions així com afiliar-s’hi.   
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Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva, 1949 (núm. 98) 

Aquest Conveni té caràcter tuïtiu, vetlla per l’adequada protecció de les treballadores i 

treballadors contra qualsevol acte discriminatori que afecti la seva llibertat sindical. Fa especial 

menció a què no es podrà condicionar la contractació d’un treballador a la no afiliació d’aquest 

a un sindicat ni se’l podrà forçar a fer que deixi de ser-ho, així com tampoc se’l podrà acomiadar 

o perjudicar per estar-hi afiliat ni per dur a terme activitats sindicals. 

Per altra banda, afegeix que les organitzacions de treballadors i ocupadors hauran de gaudir 

d’una adequada protecció contra tot acte d’ingerència d’unes envers les altres. 

 

Conveni sobre els representants dels treballadors, 1971 (núm. 135) 

El Conveni número 135 garanteix als representants dels treballadors una especial protecció 

perquè puguin exercir les tasques inherents a la figura de representant com l’afiliació a un 

sindicat o la participació en les activitats sindicals sempre que ho facin conforme a la norma en 

vigor. Per tal que puguin desenvolupar aquestes funcions de manera ràpida i eficaç disposaran 

de facilitats que en cap cas perjudicaran el bon funcionament de l’empresa.  

 

3.1.2 La Confederació Sindical Internacional i l’OIT 

La Confederació Sindical Internacional (CSI) és la “veu internacional de treballadores i 

treballadors” amb l’objectiu principal de promoure i defensar els drets i interessos que els hi 

són inherents impulsant la cooperació internacional entre sindicats. Juntament amb les 

organitzacions que hi estan afiliades duu a terme una acció constant per poder exercir els drets 

garantits en els Convenis de l’OIT.  Un dels seus principals fins és vetllar pels drets humans i 

sindicals.  

En aquest sentit destacarem les següents dades obtingudes per la CSI:  

- El 2013 la CSI va estimar que en 24 dels 87 països respecte dels quals disposava 

informació, els sindicalistes s’han hagut d’enfrontar a la violència. 

- Entre el 2006 i gener de 2012, 53 líders i representants sindicals varen ser assassinats a 

Guatemala i 18 sindicalistes a Colòmbia només el 2012. 
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- El 2013 governs d’almenys 35 països van arrestar o empresonar a treballadors per a no 

haver de cedir davant les peticions d’aquests, relatives a salaris més decents o mesures 

de seguretat en els llocs de feina.  

- El 2014 la CSI va crear un “índex global dels drets” d’acord amb el qual en 32 països 

els drets no estan en absolut garantits i els treballadors estan totalment exposats a la 

voluntat dels seus ocupadors.   

Tot i el reconeixement de la llibertat sindical com a dret fonamental i totes les mesures preses 

al respecte, sembla que “centenars de milions de treballadors i treballadores, en països en 

desenvolupament o industrialitzats, veuen denegats els seus drets fonamentals a la llibertat 

sindical i a la negociació col·lectiva [...] especialment aquells que tenen ocupacions precàries 

[...] i es veuen obligats a treballar llargues jornades en condicions insalubres i sous tan baixos 

que són incapaços de mantenir-se a ells i les seves famílies”, paraules de Na. Sharan Burrow, 

Secretaria General de la CSI. 

 

3.2 L’organització Internacional del Treball i els treballadors migrants 

L’OIT i les Nacions Unides defineixen el concepte treballadors/es migrants en diverses 

disposicions com a “tota persona que exercirà, exerceixi o hagi exercit una activitat remunerada 

en un Estat del qual no en sigui nacional”1. 

Fent meva la definició que utilitza l’OIT, m’agradaria fer la distinció de treballador migrant en 

situació regular i treballador migrant en situació irregular.  

Per un costat, el/la treballadora en situació regular és aquella que està, ha estat o estarà exercint 

una activitat remunerada en un Estat del qual no és nacional, i que actua sota l’empara dels 

procediments legals i administratius que disposin les autoritats en qüestió. Per exemple, estar 

ocupat amb un permís de treball. 

 

___________________________________________________________________________ 

 1P. ex. a l’article 11.1 del Conveni sobre els treballadors migrants (disposicions complementàries), 1975 (núm. 

143). Organització Internacional del Treball (Normlex). i a l’article 2.1 de la Convenció internacional sobre la 

protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars. Adoptada per l'Assemblea General en 

la seva resolució 45/158, de 18 de desembre de 1990, Nacions Unides Drets Humans. Oficina de l'Alt Comissionat.  
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Per l’altre, la persona immigrant que treballa en situació irregular, és aquella l’activitat de la 

qual no es troba reconeguda sota el paraigua de la legalitat, bé sigui perquè actua sense la 

pertinent autorització administrativa, perquè aquesta ha caducat o perquè, simplement, als ulls 

de l’administració aquesta persona no té dret a treballar.  

La situació dels treballadors i treballadores migrants és i ha estat objecte d’atenció de l’OIT des 

de la seva creació. Ja en el preàmbul de la seva Constitució estableix l’obligació de millorar “la 

protecció dels interessos dels treballadors ocupats a l’estranger”.  

Fou també objecte de la primera Conferència internacional del Treball2 del mateix any (1919) 

la igualtat de tracte entre els treballadors nacionals i migrants i la concentració de polítiques 

migratòries entre Estats, Governs i organitzacions d’ocupadors i treballadors.  

Les migracions laborals i el treball són temes complexos per aconseguir que els Estats 

estableixin una legislació justa, ja que hi intervenen molts factors polítics i globals. En moltes 

ocasions, alguns sectors polítics reforcen la por a la immigració per tal d’aconseguir més vots 

alimentant la xenofòbia i el racisme. 

La Convenció de les Nacions Unides el 1990 – Convenció internacional sobre la protecció dels 

drets de totes i tots els treballadors migratoris i els seus familiars – va instar a tots els Estats a 

adoptar mesures específiques per tal de protegir als treballadors migrants i als seus familiars, a 

crear un marc jurídic i polític que signifiqués l’abolició del tràfic d’aquests i la seva explotació; 

així com l’eliminació de qualsevol mena de discriminació racial i de gènere, xenòfoba i 

d’intolerància en contra seva. Tot i això, la majoria de països no van prendre les mesures que 

es disposava.  

Després de molts anys intentant aconseguir un compromís per a ratificar convenis en relació 

amb aquesta matèria l’1 de juliol de 2003 va entrar en vigor el “Convenció Internacional sobre 

la Protecció de Drets dels Treballadors Migratoris”, el qual encara no ha estat ratificat per 

Espanya ni cap Estat Membre de la Unió Europea.  

 

___________________________________________________________________________ 

2La Conferència Internacional del Treball reuneix els representants dels Governs, treballadors i ocupadors dels 

Estats Membres de l’OIT. És l’encarregada d’establir les polítiques generals de l’OIT, adoptar les normes 

internacionals del treball i és un fòrum de discussió de les qüestions laborals i socials fonamentals. A més a més, 

també és l’encarregada d’adoptar el pressupost de l’OIT i d’escollir-ne el Consell d’Administració. 
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3.2.1 Evolució normativa de l’OIT en relació amb els treballadors i treballadores migrants 

3.2.1.1 Els Convenis 97 i 143 de l’OIT 

Els dos Convenis que s’exposaran a continuació, amb les seves corresponents Recomanacions, 

foren redactats de manera àmplia per tal de facilitar la ratificació i l’adopció per part dels Estats. 

Tot i això molts països es van resistir a fer-ho, i dels qui el van ratificar, el procés es va fer amb 

moltes dilacions.  

L’OIT va dur a terme el 1997 una campanya fructífera per tal que els Estats que no els haguessin 

ratificat ho fessin.  

 

Conveni sobre els treballadors migrants (revisat), 1949 (núm. 97) 

El Conveni número 97 estableix les bases per a la igualtat de tracte entre treballadors nacionals 

i estrangers en situació regular pel que fa a la contractació, condicions de vida i de treball, accés 

a la justícia, reglamentació d’impostos i a la Seguretat Social. També té en compte la possibilitat 

de reunificació familiar i les mesures per a regular de manera general els processos migratoris. 

 

Recomanació sobre els treballadors migrants (revisat), 1949 (núm. 86) 

La recomanació número 86, estableix estratègies per a la recollida de dades que permeti tenir 

un panorama de la problemàtica específica de cada país i preveu que l’OIT posi a disposició 

ajuda tècnica per a la vigilància i protecció dels drets dels treballadors així com instruments per 

a la implementació d’aquest conveni. 

 

Conveni sobre els treballadors migrants (disposicions complementàries), 1975 (núm. 143) 

Aquest Conveni fou aprovat quan la comunitat internacional va prendre consciència de 

l’augment de la migració irregular. El seu objectiu és estimular la regulació dels fluxos 

migratoris, l’eliminació de la migració clandestina i dels delictes que hi van íntimament 

relacionats com el tràfic de persones. Per altra banda, també preveu facilitar la integració de les 

persones migrants a les societats d’acollida. No ha estat ratificat per Espanya.  
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Recomanació sobre els treballadors migrants, 1975 (núm. 151) 

Precisa les mesures que s’han de prendre per assegurar el respecte del principi d’igualtat de tots 

els treballadors i defineix les bases de les polítiques socials la finalitat de les quals sigui 

permetre als treballadors i treballadores migrants i a les seves famílies que es puguin beneficiar 

dels mateixos drets que els treballadors/es nacionals. Insta a l’adopció d’unes normes mínimes 

en termes de protecció laboral.  

 

3.2.2 La norma internacional en matèria de protecció dels treballadors migrants 

vinculada als Estats membres de l’OIT 

3.2.2.1 La Declaració sobre Principis i Drets fonamentals del treball i els Protocols de 

Palerm 

El 1998 l’OIT declara l’obligatorietat per a tots els Estats membres de complir amb la 

Declaració sobre Principis i Drets fonamentals del treball, on quedava inclosa la prohibició de 

discriminació en matèria laboral. 

L’any 2000 cent vint-i-quatre països membres de l’OIT firmaren els Protocols de Palerm contra 

el tràfic de treballadors migrants, creant un instrument jurídic internacional de caràcter 

universal i vinculant per penalitzar a aquells qui facin negoci explotant a persones i en particular 

mobilitzant a persones d’un país a un altre.  

 

3.2.2.2 El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets 

Econòmics, Socials i Culturals. 

Mereixen també ser mencionats els següents dos pactes, els quals Espanya ha ratificat, per la 

seva gran transcendència.  

El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP), signat per 74 estats i ratificat per 172, 

estant en vigor des de 1976, regula en el seu article número 22 el dret a la llibertat de sindicació. 

Reconeix a tota persona el dret a associar-se i fundar sindicats, així com a afiliar-se a ells, per 

a la protecció dels seus interessos. Afegeix que l’exercici d’aquest dret podrà veure’s restringit 

quan la norma així ho prevegi per les raons de necessitat que s’exposen. En reconeixement de 

la norma de l’OIT, en l’apartat tercer d’aquest mateix article 22, el PIDCP estableix que cap 

disposició d’aquest article autoritza a les parts del Conveni de l’OIT de 1948, relatiu a la 
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llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació, a adoptar mesures legislatives que siguin 

contràries a aquest.  

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), també en vigor des 

de l’any 1976, signat per 45 països i ratificat per 24, per la seva banda, regula també el dret a la 

llibertat sindical en el seu article 8. Estableix que els estats part d’aquest Pacte es comprometen 

a garantir el dret de tota persona de fundar sindicats i afiliar-se al que sigui de la seva elecció, 

el dret dels sindicats a formar federacions i confederacions nacionals i d’aquestes de fundar 

organitzacions sindicals internacionals o afiliar-se a aquestes; el dret dels sindicats a funcionar 

sense obstacles i sense altres limitacions que les establertes per la llei i que siguin necessàries; 

així com el dret de vaga. Fa la menció, en termes similars i el mateix objectiu que el PIDCP, 

per establir la prohibició dels Estats membres del Pacte a vulnerar la norma de l’OIT en matèria 

sindical. 

 

3.2.2.3 La Convenció Internacional sobre la Protecció dels Drets dels Treballadors 

Migratoris i els seus Familiars  

És una Convenció adoptada en seu de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), l’entrada 

en vigor del qual es dona el juliol de 2003. Es fonamenta en els dos convenis breument exposats 

vid. supra (C.97 i C. 143), i que, com bé indica el seu nom, busca la protecció de les condicions 

sociolaborals i dels drets dels treballadors migrants i dels seus familiars.  

Aquest conveni ha estat ratificat per 22 Estats, d’entre els quals, val a destacar, que Espanya 

encara no en forma part; emperò, té caràcter obligatori inclús per aquells qui no l’hagin ratificat 

si volen rebre ajuda per part de l’OIT en aquest àmbit en el futur.  

 

3.3 Protecció dels migrants en situació irregular 

Els treballadors/es migrants marxen del país on es troben a un altre en cerca de millors 

oportunitats laborals. Tots els treballadors, migrants o no, haurien de tenir les mateixes 

condicions de treball, sense cap mena de distinció, ni per raó de sexe, ni d’edat, ni de creença 

religiosa, ni per motius racials.  

A causa de les altes taxes d’atur, molts països han adoptat polítiques per reduir el nombre de 

persones immigrants accentuant-se així la presència de treballadors migrants que es troben en 
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situació irregular. Tot i la mancança d’estadístiques clares al respecte, es presumeix que gran 

part d’aquests treballadors són dones, i, per tant, aquestes polítiques poden exposar-les a un 

major risc d’ocupació irregular i de desprotecció. 

Hem de destacar que, tot i que la primera part del Conveni núm. 143 i diverses disposicions de 

la Recomanació 151 tenen en compte la supressió dels fluxos migratoris irregulars i la protecció 

dels migrants que no es trobin regularment al país, el Conveni 97, la Recomanació 86 i la segona 

part el Conveni 143, només emparen la protecció dels treballadors migrants que es trobin en 

situació regular i amb permís per treballar.  

Així doncs, l’article primer del C143 disposa, 

“Tot Membre per al qual es trobi en vigor el present Conveni es compromet a respectar 

els drets fonamentals de tots els treballadors migrants.” 

 

I l’article tercer del mateix conveni estableix que,  

“Tot Membre haurà de prendre totes les mesures necessàries i convenients, [...]:      

(a) per suprimir les migracions clandestines amb finalitat d’ocupació i d’ocupació 

il·legal de persones migrants. 

(b) contra els organitzadors de moviments il·legals o clandestins de migrants amb 

finalitats relatives al treball [...], i contra els qui ocupin a treballadors que hagin 

immigrat en condicions il·legals [...].” 

 

Alguns països han afirmat que la migració clandestina i l’ocupació il·legal no constitueixen 

problemes en els seus països i, per això s’ha donat una escassa ratificació d’aquests convenis i 

els qui l’han ratificat consideren que la part primera els resulta de poc interès. Noruega fins i 

tot va annexar en la seva ratificació una declaració que excloïa de la seva acceptació la part I 

del C143. 

L’OIT alerta sobre el dilema que resulta de què la majoria de països diuen buscar restringir les 

migracions i reduir el nombre de treballadors legals i il·legals, mentre que a la pràctica 

mantenen una posició molt tolerant davant de l’explotació i la falta de regulació que protegeixi 

jurídicament els seus drets laborals, socials i de salut dels treballadors migrants. 
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4. EUROPA I EL DRET A LA LLIBERTAT SINDICAL 

4.1 La Unió Europea i els Drets Fonamentals  

 “Europa no se hará de golpe ni en una construcción de conjunto: se hará 

mediante relaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho (…)”. 

Declaración Schuman presentada por Robert Schuman y elaborada por Jean Monnet (1950) 

 

Acabada la segona Guerra Mundial, i amb els estralls que romanien després d’aquesta, les 

nacions europees van creure necessari unir els seus interessos econòmics per poder millorar el 

nivell de vida dels seus ciutadans i començar a construir una Europa més unida. Així doncs, les 

primeres comunitats europees, precedent de l’actual Unió Europea, estaven només centrades en 

la unió de les economies a través l’assoliment dels objectius comuns relacionats amb aquesta 

matèria. 

Per tot, als inicis de la Unió Europea, els seus Tractats no feien al·lusió als Drets Fonamentals 

per entendre que, per la seva raó de ser, eren prioritaris els objectius econòmics. És des del 

Tractat de Maastricht de 1992 quan es duu a terme una primera formalització d’aquests, 

limitant-se a dir en el seu article F.2, que “La Unió respectarà els drets fonamentals, garantits 

pel Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals signat 

a Roma el 4 de novembre de 1950, i com a resultat de les tradicions constitucionals comunes 

als Estats membres, com a principis generals de la Comunitat Llei”.  

Des d’aquesta mera formalització del criteri jurisprudencial, hi ha un llarg recorregut fins a la 

Unió Europea actual. El Tractat de la Unió Europea (TUE) i el Tractat de Funcionament de la 

Unió Europea (TFUE) vigents estableixen la preponderància dels Drets Fonamentals, 

esdevenint aquests un element transversal del sistema normatiu i d’actuació de la Unió.  

Així doncs, el Tractat de Lisboa reconeix els drets, llibertats i principis enunciats a la Carta dels 

Drets Fonamentals de la Unió, donant-li el mateix valor jurídic que als Tractats (art. 6 TUE), 

afegeix ex art 2 TUE que: 

La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, llibertat, 

democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte dels drets humans, inclosos els drets de 

les persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als Estats membres en 



Grau en Relacions Laborals             El Dret a la Llibertat de Sindicació de les persones immigrants  

Treball de fi de Grau                                                                                                    Adriana Rué López 

Curs 2018/2019 – UPF                                                                                                 

 

- 20 - 

 

una societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la 

justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes.  

 

Per altra banda, és requisit indispensable per tal de poder adherir-se a la Unió respectar-los i 

promoure’ls (art. 49 TUE).  

Actualment, la protecció dels drets fonamentals en el si de la Unió Europea està garantida per 

la Carta de Drets Fonamentals de la Unió, els drets desenvolupats jurisprudencialment pel 

Tribunal de Justícia de la Unió i que consagren els drets reconeguts en el Conveni Europeu de 

Drets Humans (CEDH), així com la resta de principis i drets dels ordenaments i tradicions 

internes dels Estats membres de la Unió i  la resta de normes, principis i costums internacionals.  

 

4.2 El Dret de la Unió Europea i el Dret a la Llibertat Sindical 

Tal com estableix en el preàmbul del seu Tractat de Funcionament, una de les fites de la Unió 

Europea és fomentar el progrés social i millorar les condicions laborals i de vida dels ciutadans 

d’Europa.  

Per això, en els darrers anys la UE ha elaborat diverses polítiques per perseguir els objectius 

d’assolir un alt nivell d’ocupació i una forta protecció social, així com per vetllar per aconseguir 

unes millors condicions laborals i de vida i una sòlida cohesió social.  

En aquest sentit, la Unió Europea, a través de les fonts del dret que emanen d’aquesta, en 

matèria de Dret del treball estableix unes normes mínimes que deixen a la lliure elecció de cada 

país oferir un grau més alt de protecció, però mai inferior.  

 

4.2.1 Carta dels Drets Fonamentals  

"Aquest text suposarà una fita, ja que per primera vegada enuncia els valors, 

principis i drets bàsics en els quals es reconeixen els quinze pobles de la Unió i que 

proposen a aquells que s'hi vulguin afegir".   

Jacques Chirac, President del Consell Europeu a Biarritz, el 14 d'octubre de 2000. 
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La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, feta a Niça el set de desembre de l'any 

dos mil, recull en un únic text per primera vegada en la història de la Unió Europea el conjunt 

dels drets civils, polítics, econòmics i socials dels ciutadans i ciutadanes europeus i de totes les 

persones que viuen en el territori de la Unió. 

Es basen essencialment en els drets i llibertats fonamentals reconeguts en el Conveni Europeu 

per a la protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, les tradicions constitucionals 

dels Estats membres de la Unió Europea, la Carta Social Europea del Consell d'Europa i la 

Carta comunitària dels drets socials fonamentals dels treballadors, així com en altres convenis 

internacionals als quals s'han adherit la Unió Europea o els seus Estats membres. 

D’aquesta carta destacarem l’article 12è el qual reconeix a tota persona el dret a la llibertat de 

reunió pacífica i d’associació i especialment reconeix el dret a fundar i a afiliar-se a sindicats 

per defensar els interessos de qualcú. Ho fa en els següents termes:  

Article 12è 

Llibertat de reunió i d’associació  

1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió pacífica i a la llibertat d’associació a tots 

els nivells, especialment en els àmbits polític, sindical i cívic, la qual cosa implica 

el dret de tota persona a fundar, entre d’altres, sindicats i a afiliar-s’hi per a la defensa 

dels seus interessos.  

2. Els partits polítics a escala de la Unió contribueixen a expressar la voluntat política 

dels ciutadans i les ciutadanes de la Unió. 

 

4.2.2 El Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 

fonamentals (CEDH) 

Aquest Conveni neix post Declaració Universal dels Drets Humans (1948), per tal de reafirmar 

la “profunda adhesió a aquestes llibertats fonamentals que constitueixen les bases de la justícia 

i de la pau al món” (exposició de motius CEDH).  

Val a tenir en compte que el CEDH és adoptat en seu del Consell d’Europa i que ha estat ratificat 

per tots els Estats que en són membres (47) a més la Unió Europea també s’hi ha adherit, havent-

lo ratificat tots els Estats membres de la Unió.  
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D’aquest Conveni mereixen especial atenció per l’objecte del nostre estudi els següents articles: 

Article 11. 

1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió pacífica i a la llibertat d'associació, inclòs 

el dret de fundar, entre d’altres, sindicats i d'afiliar-s'hi per a la defensa dels seus 

interessos. 

2. L’exercici d’aquests drets no podrà ser objecte d’altres restriccions que no siguin 

aquelles que, previstes per la llei, constitueixin mesures necessàries, en una societat 

democràtica, per a la seguretat nacional, la seguretat pública, la defensa de l’ordre i 

la prevenció del delicte, la protecció de la salut o de la moral, o la protecció dels 

drets i llibertats aliens. El present article no prohibeix que s’imposin restriccions 

legítimes a l’exercici d’aquests drets per als membres de les forces armades, de la 

policia o de l’Administració de l’Estat.  

Aquest article reconeix com a llibertat fonamental el dret a la llibertat de reunió pacífica, 

d’associació i de fundar i d’afiliar-se a sindicats. Afegeix que l’exercici d’aquests drets no podrà 

ser objecte de restriccions que no estiguin previstes per la llei i constitueixin mesures 

necessàries.  

 

Article 14   

El gaudi dels drets i llibertats reconeguts en el present Conveni ha de ser assegurat sense 

cap distinció, especialment per raons de sexe, raça, color, llengua, religió, opinions 

polítiques o altres, origen nacional o social, pertinença a una minoria nacional, fortuna, 

naixement o qualsevol altra situació. 

Per altra banda, l’article 14 estableix que l’exercici dels drets reconeguts en aquest Conveni, 

d’entre els quals el dret a sindicar-se ha de ser assegurat sense distincions per motius de sexe, 

raça, color, origen nacional o social o qualsevulla altra situació. És a dir, prohibeix la 

discriminació en l’exercici dels drets reconeguts al Conveni de qualsevol mena. Garantint, en 

el cas que ens ocupa, el dret de sindicar-se a totes les persones. 
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4.3 Tractament jurisprudencial de la Llibertat Sindical conforme al Tribunal Europeu de 

Drets Humans 

La llibertat sindical és una garantia bàsica per a la democratització de les relacions laborals i 

pel reconeixement de la pluralitat d’interessos que en aquestes convergeixen. 

Espanya subscriu, en data 24 de novembre de 1977, el Conveni Europeu per a la Protecció dels 

Drets Humans i Llibertats Fonamentals (CEDH). Aquest, en els seus articles 11è i 19è fa 

al·lusió a la llibertat sindical com un dret que es desprèn de la llibertat d’associació i reconeix 

la legitimació del Tribunal Europeu de Drets Humans (en endavant TEDH) com a garant del 

seu compliment.  

Amb tot, la protecció internacional garanteix un elevat grau de seguretat jurídica en aquest 

àmbit. 

 

4.3.1. Tractament de la Llibertat Sindical pel TEDH 

En gairebé tots els assumptes que arriben al TEDH en matèria sindical hi ha hagut un 

pronunciament previ per part dels tribunals interns. Per tant, acudir a aquest es presenta com 

una ultima ratio o última oportunitat perquè se’n reconegui la vulneració. 

El TEDH en les seves sentències tracta tant litigis que originalment eren verticals, entenent per 

verticals litigis entre particulars i Estat (en sentit ampli); com horitzontals, és a dir, entre 

particulars, en què la gran majoria versaran sobre la potencial vulneració produïda entre un 

ciutadà i un sindicat, o entre un treballador i un empresari. Tot i que els litigis, inicialment foren 

multidireccionals, quan arriben davant del TEDH solament són verticals i ascendents. És a dir, 

serà un particular (persona física o jurídica) qui interposi demanda contra l’Estat, generalment 

per la inadequació de la norma interna al CEDH i per la vulneració de la tutela judicial efectiva 

que això hagi pogut comportar.  

El TEDH basa la resolució dels conflictes en els drets i obligacions reconegudes a la CEDH. 

Per interpretar-la i resoldre els litigis controvertits a la llum d’aquesta norma, el TEDH sol 

acudir a sis tipus de fonts del dret. En primer lloc als textos internacionals sobre els Drets 

Humans en què la Llibertat Sindical hi estigui referida com a tal (Convenis de l’OIT, Carta 

Social Europea, etc.); a la seva pròpia jurisprudència, a les pràctiques internacionals, al dret 
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intern del país en què es dona el litigi, a la jurisprudència interna i, en darrer lloc, a les 

pràctiques, la tradició i els costums nacionals. 

Pel que respecta a les restriccions de l’exercici de la llibertat sindical, el TEDH es basarà en 

tres criteris per entendre que hi ha o no vulneració. Així doncs, s’atendrà al criteri: 

1. De legalitat o previsió en una llei de la restricció que afecta la llibertat sindical,  

2. la necessitat d’aquesta restricció i, 

3. si aquesta restricció és raonable des d’una òptica democràtica. Tenint en compte en 

aquest darrer punt si la mesura duta a terme és proporcionada.  

 

4.3.2 La perspectiva positiva i negativa de la llibertat sindical a la llum de l’article 11 

CEDH 

Atenent al tenor literal de l’article 11 del CEDH, expressament reconeix el dret a “tota persona” 

a fundar sindicats i a afiliar-se a aquests en defensa dels seus interessos. També estableix la 

possibilitat de limitar l’exercici d’aquest dret a tres col·lectius, no prohibint la limitació a 

l’exercici de la llibertat sindical als cossos i forces de l’Estat, als membres de la policia i als de 

l’Administració de l’Estat.  

Tot i la senzillesa aparent del dret a “tota persona” a fundar un sindicat i a afiliar-se al que 

prefereixi, ha estat objecte de controvèrsia. Han sorgit, en seu del TEDH, conflictes sobre si, 

per exemple, reservar-se el dret d’admissió per un sindicat – Assumpte Associated Society of 

Locomotive Engineers and Fireman contra el Regne Unit – eren conformes a la norma. En 

aquest cas concret, atès el triple criteri exposat en l’apartat anterior, de legalitat, necessitat i 

raonabilitat democràtica (vid. Supra), el TEDH va concloure que les restriccions plantejades 

vulneraven l’article 11 del Conveni. 

Assumpte “Associated Society of Locomotive Engineers and Fireman vs. United Kingdom” 

El Senyor Jay Lee fou expulsat del sindicat “Associated Society of Locomotive Engineers 

and Fireman (ASLEF) per pertànyer a un partit polític d’ideologia totalment contrària a la 

del sindicat. Aquest, va impugnar l’expulsió a l’empara de l’article 174 de la Trade Union 

and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, United Kingdom – Llei Sindical i de 

Relacions Laborals –, que prohibia l’expulsió d’un membre per aquest motiu. En 

reconèixer-li els tribunals interns el dret a pertànyer al sindicat, ASLEF va impugnar-ne la 
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resolució. Finalment aquest conflicte va acabar arribant fins al TEDH, on ASLEF 

demandava al Regne Unit, per ser la norma interna contrària a l’article 11 del CEDH. 

El Tribunal va determinar que, tal com el treballador és lliure d’adherir-se o no a un sindicat, 

el sindicat també hauria de ser lliure d’escollir als seus membres. En el sentit que, les 

associacions són creades per persones que comparteixen uns valors, ideals o objectius 

comuns, i que seria contrari a l’efectivitat mateixa de la llibertat de sindicació no tenir el 

control sobre aquesta pertinença. Per tant, va dictar Sentència a favor d’ASLEF condemnant 

al Regne Unit. 

En fer menció a la perspectiva negativa de la llibertat sindical ens referim al dret a no afiliar-se 

i al dret a desafiliar-se. Tot i que l’article 11è  CEDH no ho expressa directament,  el TEDH, 

davant del Cas Young, James i Webster, en què els demandants foren acomiadats per negar-se 

a afiliar-se als sindicats amb què l’empresa per la qual treballaven tenia uns acords; es va 

posicionar a favor de la inherència del dret de no afiliació en el dret de llibertat sindical 

disposant en la STEDH de 13 d’agost de 1981, què “tota mena de coacció en matèria de 

sindicació, afecta la substància mateixa de la llibertat sindical que es pretén garantir”. 

Assumpte “Young, James and Webster vs. United Kingdom” 

Es planteja davant del tribunal la compatibilitat de les “closed shop” amb l’article 11 del 

CEDH. Les “closed shop” són empreses en què, com a resultat d’un acord amb un o diversos 

sindicats, les treballadores i treballadors d’una determinada categoria són obligats a afiliar-

se a un sindicat. Els demandants, els Senyors Young, James i Webster foren acomiadats per 

l’empresa British Railways Board per negar-se a afiliar-se als sindicats amb què l’empresa 

havia conclòs un acord de “closed shop”. 

El Tribunal estima que les coaccions sofertes pels demandants per a afiliar-se al sindicat 

amb què l’empresa havia pactat, afectaven el sentit mateix de la llibertat de sindicació, no 

només perquè se’ls estava obligant a afiliar-se, i per tant, no ho escollien lliurement, sinó 

perquè només podien afiliar-se aquest, no podent, ni tan sols escollir quin sindicat volien 

que els representés.  

Amb tot, el Tribunal va estimar que s’havia comès una violació de l’article 11, dictant 

Sentència condemnant al Regne Unit i reconeixent que l’aspecte negatiu de la llibertat 

d’associació és necessàriament correlatiu i inseparable del seu aspecte positiu. I que, per 

tant, aquest aspecte negatiu és inherent a la llibertat d’associació.   
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5. LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA I EL DRET FONAMENTAL A LA 

LLIBERTAT SINDICAL 

5.1. La Constitució Espanyola i el Dret Fonamental a la Llibertat Sindical 

La Constitució Espanyola, és la norma suprema en l’Ordenament Jurídic espanyol. Donant 

obertura al seu capítol segon sobre els drets i llibertats, trobem l’article 14 que garanteix la 

igualtat davant de la llei. Es puntualitza que no hi ha lloc a la discriminació per motius de 

naixement, raça, sexe, religió, etc.  

Amb l’article 15 la CE dona inici a l’enumeració dels drets i llibertats fonamentals garantits per 

l’ordenament jurídic espanyol (arts 15 a 29), d’entre els quals ens serà d’especial interès, 

l’article 28 sobre la llibertat de sindicació.  

La primera Constitució espanyola en reconèixer la llibertat sindical fou la de 1931, però és la 

CE del 1978, l’actual, la primera a proclamar el dret de vaga com un dret fonamental.  

Així doncs, en la Constitució Espanyola actual trobem reconeguts com a drets fonamentals el 

dret a sindicar-se (art. 28.1) i el dret de vaga (28.2).  

Article 28 

1. Tothom té dret a sindicar-se lliurement. La llei podrà limitar o exceptuar l’exercici 

d’aquest dret a les Forces o als Instituts Armats o als altres cossos sotmesos a 

disciplina militar, i regularà les peculiaritats de l’exercici per als funcionaris públics. 

La llibertat sindical comprèn el dret a fundar sindicats i a afiliar-s’hi a elecció, i el 

dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals 

internacionals o a afiliar-s’hi. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat. 

2. Es reconeix als treballadors el dret a la vaga per a la defensa dels seus interessos. La 

llei que reguli l’exercici d’aquest dret establirà les garanties que calguin per a 

assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat. 

Aquest precepte és la base sobre la qual es construirà el dret a la llibertat sindical en el nostre 

Estat, que serà desenvolupat per mitjà de llei orgànica. L’article 28 reconeix a les i els 

treballadors, dos drets d’autotutela per defensar els seus interessos davant dels ocupadors en un 

Estat Social i de Dret. A més a més, aquest precepte té una clara connexió amb l’article 7 CE 

que reconeix als sindicats la seva capacitat de contribuir en la defensa i la promoció dels 

interessos econòmics i socials. 
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De l’article 28 CE se’n desprèn que tothom té dret a exercir aquest dret fonamental, emperò, 

aquest “tothom” tindrà diverses matisacions. Observem que la CE inclou una variant individual 

i col·lectiva d’aquest dret, englobant els drets a fundar sindicats, a afiliar-se als que s’esculli, i, 

entenent-se també comprès, el dret a no afiliar-se sense que això pugui causar perjudicis 

laborals a la treballadora o treballador.  

 

5.2. La Llei Orgànica de Llibertat Sindical  

Un dels principis jurídics fonamentals en què es basa l'actual sistema de relacions laborals a 

Espanya és el contingut en l'article 28.1 de la Constitució espanyola de 1978, el qual reconeix 

el dret a la llibertat sindical com un dret fonamental de tots a sindicar-se lliurement.  

En el nostre ordenament, la facultat d'actuar en tutela i defensa dels interessos col·lectius dels 

treballadors s'atribueix als mateixos subjectes protagonistes del conflicte, com a expressió de 

la seva posició de llibertat i triant, en exercici de la seva pròpia autonomia, els mitjans més 

congruents amb aquesta finalitat. 

Tots els treballadors tenen dret a sindicar-se lliurement per a la promoció i defensa dels seus 

interessos econòmics i socials (28.1 CE), si bé la noció de treballador, i la concreció de 

determinats col·lectius, exigeix conèixer l'àmbit subjectiu del dret de llibertat sindical. 

El dret a la llibertat sindical, genèricament expressat, exigeix un desplegament legal que té la 

seva justificació i acollida en l'article 9.2, de la Constitució. Resultant imperatiu el 

desenvolupament de l'article 28, 1, de la Constitució mitjançant una llei de caràcter orgànic, 

compleix amb aquest mandat l'actual Llei orgànica de llibertat sindical, en endavant LOLS. 

 

5.2.1 Àmbit d’aplicació de la Llibertat Sindical 

La Constitució espanyola reconeix el dret fonamental a la llibertat sindical en el seu article 28. 

Aquest precepte estableix que “tots” tenen dret a sindicar-se lliurement. Emperò, atenint-nos a 

l’article 7 de la Constitució, advertim que fa referència als treballadors i a les treballadores.  

Val a dir que el mateix article 28 CE estableix que “la llei podrà limitar o exceptuar l’exercici 

d’aquest dret a les Forces o als Instituts Armats o als altres cossos sotmesos a disciplina 



Grau en Relacions Laborals             El Dret a la Llibertat de Sindicació de les persones immigrants  

Treball de fi de Grau                                                                                                    Adriana Rué López 

Curs 2018/2019 – UPF                                                                                                 

 

- 28 - 

 

militar, i regularà les peculiaritats de l’exercici per als funcionaris públics”, donant-los un 

tracte diferenciat en el qual no aprofundirem.  

Afegeix també l’article 28.1 que la llibertat sindical comprèn el dret a fundar sindicats i a afiliar-

se al que es cregui convenient, així com el dret dels sindicats a formar confederacions i a formar 

organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-se a aquestes. Aquest article finalitza amb la 

precisió de què ningú pot ser obligat a afiliar-se a un sindicat. Establint doncs, un vessant positiu 

i una negatiu del dret a la llibertat sindical. 

  

5.2.2. Subjectes del dret a la Llibertat Sindical, “tots” 

Per dur a terme una anàlisi exhaustiva dividirem l’article 28.1 CE en dues parts i en farem un 

estudi separat. Recordem en aquest sentit que l’art. 28.1 CE està desenvolupat per la Llei 

Orgànica de Llibertat Sindical, la qual dota de sentit a les expressions empleades per la Carta 

Magna de la nostra legislació.  

Així doncs, en primera instància, hem de definir què entén la legislació espanyola per “tots” 

tenen dret a “sindicar-se lliurement”, a la llum de la LOLS.  

Article primer. 

1. Tots els treballadors tenen dret a sindicar-se lliurement per a la promoció i defensa 

dels seus interessos econòmics i socials.  

2. A l'efecte d'aquesta Llei, es consideren treballadors tant aquells que siguin subjectes 

d'una relació laboral com aquells que ho siguin d'una relació de caràcter 

administratiu o estatutari al servei de les administracions públiques.  

3. Queden exceptuats de l'exercici d'aquest dret els membres de les Forces Armades i 

dels instituts armats de caràcter militar.  

4. D'acord amb el que disposa l'article 127.1 de la Constitució, els jutges, magistrats i 

fiscals no poden pertànyer a cap sindicat mentre es trobin en actiu.  

5. L'exercici del dret de sindicació dels membres de Cossos i Forces de Seguretat que 

no tinguin caràcter militar, es regirà per la seva normativa específica, atès el caràcter 

armat i l'organització jerarquitzada d'aquests instituts. 

A l’article primer de la LOLS, s’afegeix després del concepte “tots” les paraules “els 

treballadors” (art. 1.1. LOLS), definint el terme treballadors en el següent punt del mateix 
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precepte: es consideraran treballadors tant aquells que siguin subjectes d’una relació laboral 

com aquells que ho siguin d’una relació de caràcter administratiu o estatutari al servei de les 

Administracions Públiques (art. 1.2 LOLS).  

Emperò, hem d’entendre que la LOLS assumeix la noció de treballador en sentit ampli, 

incloent-hi a persones que tenen una relació funcionarial o no exerceixen activitat laboral, com 

a estudiants, o jubilats, o fins i tot exerceixen una activitat econòmica per compte pròpia i no 

tenen treballadors al seu servei (art. 3r LOLS). Tenint en compte que la mateixa regulació limita 

o exceptua l'ús d'aquest dret a determinades categories d'empleats públics (article 28 CE).  

En un principi, la LOLS no es fa cap distinció per motius de situació en el país, ni de 

nacionalitat. Però a la llum de la Llei d’Estrangeria (4/2000), percebem que només s’entendrà 

per treballadors aquells qui exerceixin de manera regular, és a dir amb les pertinents 

autoritzacions de treball.  

(Llei 4/2000) Article 10. Dret al treball i a la Seguretat Social 

1. Els treballadors residents que reuneixin els requisits previs d’aquesta Llei Orgànica i 

a les disposicions que la desenvolupen tenen dret a exercir una activitat remunerada per 

compte propi o d’altri, així com a accedir al sistema de la Seguretat Social, de 

conformitat amb la legislació vigent.  

 

5.2.3 “Sindicar-se lliurement” 

Seguint amb l’explicació anterior exposarem què entén la llei per “sindicar-se lliurement”, a 

través de l’article 2 de la LOLS:  

La llibertat sindical comprèn:  

a) El dret a fundar sindicats sense autorització prèvia, així com el dret a suspendre’ls o 

a extingir-los, per procediments democràtics.  

b) El dret del treballador a afiliar-se al sindicat que esculli amb la sola condició 

d’atendre als estatuts d’aquest o a separar-se del que estigués afiliat, no poden ser 

ningú obligat a afiliar-se a un sindicat.  

c) El dret dels afiliats a escollir lliurement als seus representants dins de cada sindicat. 
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d) El dret a l’activitat sindical. 

 

En el mateix sentit que la Constitució, segons l’article segon de la LOLS, el dret a la llibertat 

sindical compren el dret a fundar sindicats i a afiliar-se al que s’esculli, afegint que els afiliats 

tindran el dret a escollir lliurement als seus representants i a exercir el dret a l’activitat sindical. 

Pel que fa a les organitzacions sindicals, seguint amb les bases disposades per la Constitució, 

la qual reconeix el dret dels sindicats a formar confederacions i a formar organitzacions 

sindicals internacions o a afiliar-se a aquestes, la LOLS estableix en el seu paràgraf segon de 

l’article 2 què:  

Les organitzacions sindicals en l’exercici de la llibertat sindical, tenen dret a:  

a) Redactar els seus estatuts i reglament, organitzar la seva administració interna i les 

seves activitats i formular el seu programa d’acció.  

b) Constituir federacions, confederacions i organitzacions internacionals, així com 

afiliar-se a elles i retirar-s’hi. 

c) No ser suspeses ni dissoltes si no és mitjançant resolució ferma de l’Autoritat 

Judicial, fundada en un incompliment greu de les lleis.  

d) L’exercici de l’activitat sindical a l’empresa o fora d’ella, que comprendrà, en tot 

cas, el dret a la negociació col·lectiva, a l’exercici del dret de vaga, al plantejament 

de conflictes individuals i col·lectius i a la presentació de candidatures per a escollir 

Comitès d’empresa i Delegats de Personal, i dels corresponents òrgans de les 

Administracions Públiques, en els termes previstos en les normes corresponents.  

 

5.3 La Llei Orgànica d’Estrangeria 4/2000 

Pel que respecta als drets i llibertats de les persones estrangeres en territori espanyol, depenent 

de les seves diferents situacions individuals, els pot ser d’aplicació el règim regulat per la llei 

d’emprenedors 14/2013, el regulat pel Real Decret 240/2007, que és d’aplicació als ciutadans 

d’un Estat membre de la UE o d’altres Estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu; 

o bé, el Règim General d’estrangeria, regulat per la Llei Orgànica 4/2000. Per l’objecte del 

nostre estudi, posarem el focus d’atenció sobre la darrera.  
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La Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 

seva integració social (LOEs), més coneguda com a llei d’estrangeria, regula els drets i llibertats 

de les persones foranes que es troben en territori espanyol, com bé indica el seu nom. Als seus 

efectes considera estrangers a aquelles persones que no siguin nacionals espanyols (art. 1 LOEs).  

Està estructurada en quatre títols, ens centrarem en el Títol I, Capítol I sobre els drets i llibertats 

dels estrangers. En el seu article 3, la LOEs, reconeix als estrangers el gaudi a Espanya dels 

drets i llibertats reconeguts al Títol I de la CE, interpretant que reconeix aquests drets en 

condicions d’igualtat amb els espanyols. Afegeix que les normes relatives als drets fonamentals 

dels estrangers, seran interpretades conforme a la Declaració Universal de Drets Humans i a la 

resta de Tractats i Acords internacionals vigents a Espanya.   

 

5.3.1 La Llei d’Estrangeria i el dret a la Llibertat Sindical.  

Tenint en compte que la LOEs, en el seu article 3, reconeix els drets i llibertats fonamentals 

disposats en la CE, sabem que el dret a la llibertat sindical és un dels drets emparats per aquesta. 

Efectivament, l’article 11 LOEs reconeix el dret a la llibertat de sindicació i de vaga en els 

següents termes:  

1. Els estrangers tenen dret a sindicar-se lliurement o a afiliar-se a una organització 

professional, en les mateixes condicions que els treballadors espanyols. 

2. Els estrangers podran exercir el dret a vaga en les mateixes condicions que els 

espanyols. 

D’aquest text se’n desprèn, aparentment, que tots els estrangers i estrangeres, que estiguin 

ocupats (subjectes a una relació laboral, administrativa o estatutària, que treballin per compte 

d’altri, es trobin a l’atur, hagin cessat l’activitat per incapacitat o estiguin jubilats), tant si es 

troben en situació regular com irregular, han de veure garantit aquest dret, de manera igual als 

nacionals espanyols. 

Val a tenir en compte que aquest precepte ha estat objecte de repetides modificacions i inclús 

en una versió anterior ha estat declarada inconstitucional (STC 236/2007, de 7 de novembre). 

D’aquest fet, se’ns podria plantejar que, si les autoritats s’han mostrat tan reticents a plasmar a 

la norma el reconeixement d’aquest dret, a la pràctica ha de ser considerablement complicat 

exercir-lo. 
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5.3.2 La Sentència del Tribunal Constitucional 236/2007, del 7 de novembre. 

Aquesta Sentència mereix especial atenció, ja que és en la qual es van determinar com a 

inconstitucionals diversos preceptes de la Llei d’estrangeria, d’entre els quals el relatiu al dret 

de Sindicació.  

El Parlament de Navarra, en considerar que diversos preceptes de la Llei Orgànica d’Estrangeria 

4/2000 eren inconstitucionals, va presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal 

Constitucional. Tot i que la Sentència estudia la constitucionalitat dels articles relatius a la 

reunió i manifestació (art. 7 LOEs), el dret d’associació (art. 8 LOEs), el dret a l’educació (art. 

9.3 LOEs), etc. nosaltres ens centrarem en la constitucionalitat de l’article 11.1 LOEs  relatiu 

al dret de sindicació, i la possible violació de l’article 28.1 de la Constitució Espanyola.  

En aquest sentit, en temps de dictar-se aquesta sentència, l’article 11 de la LOEs es redactava 

en els següents:  

1. Els estrangers tindran dret a sindicar-se lliurement o a afiliar-se a una organització 

professional, en les mateixes condicions que els treballadors espanyols, que podran 

exercir quan obtinguin autorització d’estada o residència a Espanya. 

2. D’igual manera, quan estiguin autoritzats a treballar, podran exercir el dret de vaga.  

 

Sota el parer del Parlament de Navarra, la redacció en aquests termes vulnerava el dret 

fonamental regulat en l’article 28.1 de la Constitució Espanyola, i era contrari a l’establert a 

l’article 23.4 de la DUDH, a l’article 22 del PIDCP i a l’article 11 del CEDH.  

El dret a la llibertat de sindicació en termes de l’article 28.1 CE engloba en el seu àmbit 

d’aplicació tant a nacionals espanyols com a estrangers, sense distinció, i per tant, determinar 

que les persones estrangeres que es troben en situació irregular en territori espanyol tenen 

prohibit exercir-lo, seria contrari a la Constitució.  

Val a recordar que el dret a sindicar-se és inherent a la persona, qualsevol persona pot afiliar-

se al sindicat que aquesta esculli; és a dir, no requereix la condició laboral del seu titular.    

La posició de l’advocat de l’Estat fou contrària als motius exposats pel Parlament de Navarra, 

aquest replicà que els estrangers no autoritzats per residir o estar a Espanya no estan autoritzats 
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tampoc per treballar vàlidament i, per tant, seria absurd que, no tenint autorització per treballar, 

se’ls permetés gaudir d’aquests drets.  

El Tribunal Constitucional seguint el criteri interpretatiu ex art. 10.2 CE – interpretació 

conforme a la Declaració Universal dels Drets humans i als tractats i acords internacionals sobre 

les matèries ratificades per Espanya –,  atén a l’article 23 DUDH, segons el qual “tota persona 

té dret a fundar sindicats i a sindicar-se per la defensa dels seus interessos” així com a l’article 

22 PIDCP, que disposa: “tota persona té dret a associar-se lliurement amb altres, inclòs a fundar 

sindicats i a afiliar-se a aquells per a la protecció dels seus interessos”, a l’article 8 del PIDESC 

que garanteix el “dret de tota persona a fundar sindicats i a afiliar-se al que esculli”. S’acull 

també a l’article 11.1 CEDH, a l’art. 5 de la Carta Social Europea, als convenis de l’OIT en 

matèria sindical (C. 87 i C.98). També fa referència a la consolidada jurisprudència del mateix 

Tribunal Constitucional, i exposa que el dret a la llibertat sindical ha estat interpretat i s’ha 

d’interpretar vinculat a “tots” els treballadors i a “tots” els sindicats. Fa referència en particular 

al Conveni 87 OIT i en concret al seu article 2, el qual reconeix a tots els treballadors, sense 

distinció i sense autorització prèvia, els drets de fundació de sindicats i d’afiliació a aquests.  

Per tot, el TC entén que “no resulta constitucionalment admissible l’exigència de la situació de 

legalitat a Espanya per a l’exercici per part dels treballadors estrangers, encara que hi sigui 

per a la celebració vàlida del seu contracte de treball i, en conseqüència, per a l’obtenció de 

la condició juridicoformal de treballador” (FJ 9, STC 236/2007).   

En conseqüència, el TC va declarar inconstitucional l’art. 11.1 LO 4/2000, en referència 

exclusiva al dret de sindicar-se lliurement, no essent inconstitucional els requeriments a l’hora 

d’afiliar-se a una organització professional.  

Tot això va donar lloc a l’actual redacció de l’article 11 LOEs (vid. supra), el qual es limita de 

manera àmplia a reconèixer el dret als estrangers a sindicar-se lliurement o afiliar-se a una 

organització professional, així com a exercir el dret de vaga, en les mateixes condicions que els 

treballadors espanyols.  

 

6. EL SINDICAT DE VENEDORS AMBULANTS DE BARCELONA 

El Sindicat de Venedors Ambulants de Barcelona, més coneguts com a “Sindicat de manters”, 

que actualment està en tots els mitjans de comunicació, em va cridar especialment l’atenció i 
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fou un dels motius que em van dur a escollir aquest tema per desenvolupar el treball de recerca. 

Ni l’administració, ni la llei, reconeixen el treball d’aquells qui venen productes darrere d’una 

manta, per això em va sorprendre que se’ls hagués permès crear un sindicat davant del 

panorama sociopolític en què ens trobem. Ja que des del moment en què se sindiquen hi ha un 

reconeixement tàcit de l’administració de què existeixen uns treballadors i per tant un ofici.  

Els sindicats es creen per defensar els drets dels treballadors davant dels empresaris i de l’Estat. 

Es creen per promoure els drets i les millors condicions laborals. En reconèixer doncs que hi ha 

la capacitat i un dret de sindicació dels treballadors dedicats a la venda ambulant, s’està 

reconeixent la legitimitat del seu treball. 

Per tot, ens preguntem com han aconseguit sindicar-se, en què es fonamenta el sindicat, quins 

problemes administratius s’han pogut trobar..., ja que, davant d’un context en què s’ha hagut 

de reconèixer el dret a la llibertat de sindicació de “tots els treballadors i treballadores” sense 

distinció dels qui es trobin en situació irregular, per via de declarar inconstitucionals uns 

preceptes de la llei d’estrangeria; ens sobta, i molt, que als venedors ambulants se’ls reconegui 

aquest dret permetent-los constituir un sindicat.  

Així doncs, amb totes aquestes incògnites ens disposem a entrevistar als membres del Sindicat 

de Venedors Ambulants de Barcelona.  

 

6.1 Entrevista als membres del Sindicat de Venedors Ambulants de Barcelona 

Com o quan sorgeix la idea de crear un sindicat de venedors ambulants? 

En 2015 cuando falleció un compañero nuestro en Salou que se llamaba Sylla. La policía entró 

en su casa y de repente, lo que dice la policía, el chico saltó desde la ventana. Y, nosotros 

dijimos que no podía ser. Porque él: uno, no es una persona recién llegada, sino que era una 

persona que llevaba mucho tiempo aquí y [dos] que cada día que salía de su casa se cruzaba 

con la policía. Entonces, aunque entre en su casa la policía, no podía saltar. Porque la policía 

no le asustaba, porque cada día se cruzaba con la policía en la calle.  

A partir de ahí hicimos una manifestación super potente y decidimos que “si la policía toca a 

uno, nos toca a todos”. Y de allí surgió la idea de crear un sindicato. De crear un colectivo y 

llamarlo “sindicato” porque somos trabajadores de la calle.  
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El sindicat en si, és formalment un sindicat?  

No es un sindicato, le hemos puesto el nombre de sindicato. Es una asociación. Cuando fuimos 

a registrarlo como sindicato nos denegaron el nombre [concepto] de sindicato y lo formalizamos 

como una asociación. Pero le hemos puesto el nombre de sindicato solamente para llamarnos 

“sindicato”, pero en verdad, somos una asociación.  

Quines dificultats o problemes administratius us vau trobar en el moment d’intentar 

formalitzar l’associació com un sindicat?  

Muchos problemas. Es que yo siempre lo digo, no quieren que nos organicemos. Cuando nos 

hemos empezado a organizar, empezamos a ver las dificultades, las leyes, los obstáculos que 

nos impiden organizarnos.  

Por ejemplo, registrar el nombre como “sindicato” nos lo denegaron. Cuando intentamos 

registrar nuestra marca [topmanta], también nos lo denegaron. Nos han denegado todo esto.  

Però, al final vau aconseguir registrar la marca, és cert?  

Al final conseguimos registrar la marca, justo íbamos a registrar este proyecto como una 

cooperativa y al llamarla “cooperativa topmanta” nos lo denegaron otra vez. Son obstáculos 

que nos ponen.  

I, perquè creus que us posen aquests obstacles? 

Porque no nos quieren ver organizados, no quieren vernos juntos. Lo que quieren es vernos 

cada uno por su lado, porque así seremos más débiles.  

Te quieren ver calladito, escondido, solito. Así eres más débil. Si nos juntamos, nos 

organizamos, nos hacemos visibles, decir aquí estamos…, no quieren ver esto.  

Alguns de vosaltres us trobeu en situació regular i d’altres en situació irregular. Creus que 

formar part d’aquesta associació, comporta estar un pas més a prop de poder regularitzar la 

seva situació? 

Sí. Organizarnos es un paso muy muy bueno. No solo a nivel de poder regularizar la situación 

sino de poder visibilizar las cosas. Que la gente vea lo que hay tras de la manta. Que la gente 

vea el sufrimiento que están sufriendo los compañeros. Que la gente vea como los medios 

mienten cuando hablan del top manta. Que salgan las mentiras cuando se dice que estos chicos 

que se dedican a la venta ambulante son “mafiosos”, no quieren trabajar, son “violentos”. Es 



Grau en Relacions Laborals             El Dret a la Llibertat de Sindicació de les persones immigrants  

Treball de fi de Grau                                                                                                    Adriana Rué López 

Curs 2018/2019 – UPF                                                                                                 

 

- 36 - 

 

que estas palabras con las que nos discriminan, lo que hicimos cuando creamos el sindicato es 

desmontar las mentiras, las acusaciones. ¿Cómo lo hemos hecho? Por ejemplo, cuando nos 

acusan de mafiosos. Es fácil acusar a una persona que no tiene voz, de que es un mafioso, 

porque como no tiene voz, nadie los escucha. Nosotros, lo que hemos hecho es, cuando hemos 

formado el sindicato, intentar hablar con la gente y explicar a la gente.  

En relació amb això, vosaltres treballeu a la manta perquè no heu pogut obtenir un permís 

de treball… 

Es así, por ejemplo, cuando llegas, te piden tres años de estar aquí, un año de contrato… Es que 

los tres años esta persona necesita sobrevivir, necesita buscarse la vida. 

Y luego cuando te acusan de mafioso. Nosotros lo que hicimos es desmentir, porque los 

productos que vendemos y que compramos, no los traemos desde China. Son ellos mismos, los 

que nos acusan de mafiosos los que han dejado estos productos entrar aquí legalmente. Si nos 

acusan a nosotros, que solo somos el último que ha tocado el producto, de venderlo. Entonces 

ellos son parte de esta “mafia”. Son ellos los jefes que nos dejan estos productos. Ellos son 

parte de esta “mafia”. 

También nos dicen que somos “violentos”. Si nos pegan, nos callamos, y ya está. Pero si nos 

defendemos, somos violentos. Saben que te pegan y que tú te tienes que callar y “largarte”. 

A banda de no poder registrar-vos com a “sindicat”, en quins altres aspectes us heu trobat 

amb el que podem anomenar “racisme administratiu”? 

Bueno, por ejemplo, la Ley de extranjería, que es el problema de todo lo que está pasando. Esta 

ley es el problema de todo. Hay muchísimos manteros que están doce años, quince años, y no 

saben cuándo van a volver a ver a sus familias.  

Por ejemplo, en el día de hoy, la venta ambulante es delito. Te digo eso, porque si te dedicas a 

la venta ambulante y te pilla la policía, te registra la policía, te detienen, te cogen los 

antecedentes penales… Has cometido un delito. Y, cuando finalmente vayas a presentar los 

papeles, a pedir los papeles, …, ahí te deniegan. Te dicen, “tú tienes antecedentes penales”, y 

los antecedentes penales, para borrarlos, hay que pedirlo por carta pidiendo que te cancelen los 

antecedentes penales. Lo escribes, lo envían a Madrid, allí tienen que cancelártelos… es mucho 

trabajo que tienes que hacer.  
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Una altra tasca que dueu a terme i, sota el meu parer és molt important, és proporcionar 

informació als nouvinguts... 

Sí, eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si llega un compañero lo que hacemos es 

ayudarlo a conseguir un padrón. Porque a mi me costó, yo llevo quince años aquí. Me cuesta 

alquilar un piso, porque sigo siendo negro, y es mucho más difícil. Si eres negro, olvídate, no 

te van a alquilar. Olvídate, no vas a tener padrón.  

Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar a los compañeros recién llegados a conseguir un 

padrón, a que tengan la máxima información posible y ayudar a los compañeros.  

Y en la calle también, el trabajo del sindicato es ayudar a la gente que está en la calle en caso 

de que haya un accidente, en el caso que haya persecuciones, detenciones, … Contratamos 

abogados, los acompañamos al médico, los ayudamos económicamente si no pueden estar en 

la calle o no pueden pagar sus facturas. No solo como sindicato, sino como colectivo. Nos 

ayudamos siempre entre nosotros.  

Quina opinió et mereix aquest fragment de la LOLS? – Es llegeix article 13 de la LOLS 

sobre la tutela a la llibertat sindical i repressió de les conductes antisindicals: 

“Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad 

sindical, por actuación del empleador, asociación patronal, Administraciones públicas 

o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada, podrá recabar la 

tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del proceso de protección 

jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. 

Expresamente serán consideradas lesiones a la libertad sindical los actos de injerencia 

consistentes en fomentar la constitución de sindicatos dominados o controlados por un 

empleador o una asociación empresarial, o en sostener económicamente o en otra 

forma sindicatos con el mismo propósito de control.” 

A nosotros no nos protege la ley. Por ejemplo, cuando hablan de Derechos Humanos, a nosotros 

no nos dan ningún derecho, no tenemos ningún derecho. Si te dicen no tienes derecho de estar 

aquí, “eres ilegal”. Es que no tienes derecho de estar, y cualquier cosa que hagas es ilegal. 

Incluso el sindicato, la asociación, todo es ilegal. Porque somos ilegales. Esto que estoy 

haciendo contigo es ilegal, porque soy ilegal.  
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7. CONCLUSIONS 

Posar límits als drets i llibertats reconeguts a una persona que es troba situació irregular és 

necessari, ja que no fer-ho afavoriria la immigració irregular, no seria just pels qui observen les 

pautes establertes i segurament cap persona les acabaria seguint. Aquests límits són legítims 

sempre que els drets i llibertats fonamentals es vegin garantits a totes les persones, ja que són 

inherents a la persona i no a la seva situació regular o irregular en un país.  

És important lluitar contra la immigració irregular perquè va íntimament lligada amb el tràfic i 

la tracta de persones, amb l’explotació, amb el treball irregular en condicions laborals 

inhumanes i amb prevenció de riscos inexistent, etc. Per altra banda, una bona gestió dels fluxos 

migratoris exigeix un tracte equitatiu o igualitari entre els nacionals de tercers Estats que 

resideixin o treballin a Espanya amb les pertinents autoritzacions de manera regular, per tant, 

si s’ha aconseguit una autorització, les persones que en són titulars haurien de veure garantits 

els seus drets igual que la resta de nacionals espanyols, sense haver de patir cap mena de tracte 

discriminatori.  

L’exigència d’obtenció d’unes autoritzacions per poder residir o treballar de manera legalment 

admesa en territori espanyol no pot ser titllada, per si mateixa, de racista o de discriminatòria, 

ja que és menester per poder dur a terme un control dels fluxos migratoris i lluitar contra la 

immigració irregular.  

 

Conclusió 1 

La primera conclusió a què he arribat a la fi d’aquest treball és, que si bé Espanya ha subscrit 

molts Convenis d’àmbit internacional reconeixent la protecció al dret de sindicació de totes les 

persones, aquests sovint són força generals i el criteri d’aplicació s’ha hagut de generar de 

manera jurisprudencial. És un dret molt important amb una protecció internacional forta. Però 

considero, que tot i la gran quantitat de normativa internacional que hi ha respecte del dret a la 

Llibertat de Sindicació, aquest pot no veure’s garantit a totes les persones; ja que a la fi, són els 

Estats qui n’acaben establint les clàusules concretes en què aquests es podran exercir, no sols 

sobre la llei, sinó a la pràctica. I, en ser aquests poc concrets, donen força marge d’interpretació 

als Estats firmants.  
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Per altra banda, tot i que Espanya ha ratificat el Conveni 97 de l’OIT, és important tenir en 

compte que el Conveni 143 de l’OIT no ho ha estat. Tampoc ha estat ratificada ni per Espanya 

ni per cap Estat membre de la Unió Europea, la Convenció Internacional sobre la Protecció de 

Drets dels Treballadors Migratoris de les Nacions Unides, la qual en reconeixença de la 

importància dels treballadors migratoris i de la seva situació de vulnerabilitat, es proposa 

aconseguir la protecció internacional dels drets de totes les treballadores i treballadors migrants.  

La majoria de països que s’hi han adherit o l’han ratificada – la Convenció Internacional sobre 

la Protecció de Drets dels Treballadors Migratoris – són països generalment emigrants, i que 

per tant, necessiten que hi hagi una protecció d’aquestes treballadores i treballadors.  

És a dir, únicament ha estat ratificat pels Estats, els ciutadans dels quals, són potencials víctimes 

de la vulnerabilitat i de l’exposició d’aquestes pràctiques laborals discriminatòries i abusives 

en els països a què es desplacin.  

Per tot, es pot dir que l’OIT, perseguint la meta d’erradicar la discriminació per motius racials 

als llocs de treball, ha aconseguit que el moviment sindical de molts països de les Amèriques, 

Europa i Àsia integrin a treballadors migrants, trobant inclús organitzacions que se centrin 

totalment en les qüestions relatives a aquests treballadors i a la lluita contra la discriminació. 

Emperò, resulta evident que encara hi ha molta feina per fer fins a arribar a una situació 

d’igualtat per aquells estrangers que han regularitzat la seva situació en el país hoste i per 

garantir els drets fonamentals d’aquells qui no han pogut fer-ho i es troben en situació irregular. 

Això es pot percebre atenent, per exemple, a les taxes de persones aturades, a la segregació de 

les persones nouvingudes, que s’ocupen, encara en la majoria dels casos, de feines manuals de 

baixa qualificació; o, simplement atenent a la diferència que hi ha, a Espanya, entre els salaris 

mitjans percebuts per persones de nacionalitat espanyola (el 2016, 23.605,82 €) i els que no ho 

són (el 2016, 16.564,71 €)3. 

Aquest treball cap a la igualtat és important que es dugui a terme des de l’organització i per 

tant, en gran part, a través del moviment sindical. 

 

___________________________________________________________________________ 

3 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat. (2018). Institut d’estadística Nacional de Catalunya. 

Recuperat de: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10400 
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Conclusió 2 

El dret a la llibertat de sindicació és reconegut per la Constitució Espanyola com un dret 

fonamental i és desenvolupat per la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. Com a dret fonamental, 

aquest gaudeix de la màxima protecció per part de l’ordenament jurídic espanyol.  

Pel que respecta a la Llei d’estrangeria 4/2000, en la seva redacció actual, garanteix el dret a la 

llibertat de sindicació a totes les persones, independentment que la seva situació sigui regular o 

irregular. Això és així, ja que, a la llum de les valoracions del Tribunal Constitucional en la 

STC 236/2007, “no resulta constitucionalment admissible l’exigència de la situació de legalitat 

a Espanya per a l’exercici per part dels treballadors estrangers” del dret a la llibertat de 

sindicació.  

Hem de tenir en compte que la redacció anterior, declarada inconstitucional, de l’article de la 

LOEs relatiu a la llibertat sindical, només contemplava l’exercici d’aquest dret per aquelles 

persones estrangeres que es trobessin en situació regular. El que acompanya pensar, que si les 

autoritats s’han resistit a incloure aquest dret a la norma, deu ser i és molt complicat exercir-lo.  

Amb tot, actualment la Llei d’estrangeria ja garanteix de manera plena l’exercici d’aquest dret 

als estrangers/es, emperò per poder gaudir-ne i posar-lo en pràctica en el panorama sociopolític 

actual, resulta evident que és necessari que l’administració et reconegui com a treballador/a o, 

si més no, com a resident. Posem èmfasi en aquest punt de les conclusions en la continuació del 

raonament del TC en la STC 236/2007: “no resulta admissible l’exigència de situació de 

legalitat a Espanya [...] encara que hi sigui  per a la celebració vàlida del seu contracte de 

treball i, en conseqüència, per a l’obtenció de la condició juridicoformal de treballador”. És 

aquí on topem amb el racisme administratiu, ja que per part de l’administració s’impossibilita 

o es dificulta l’accés de les persones que es troben en situació irregular a les autoritzacions 

pertinents.  

Aconseguir un permís de residència pot ser una odissea. És un procediment feixuc, 

extremadament llarg, ja que involucra moltíssima burocràcia i les administracions tarden 

moltíssim a resoldre favorablement o desfavorablement; i car, en el sentit què la persona que 

vol regularitzar la seva situació, a banda de les taxes - que són relativament assequibles -, també 

haurà de pagar, en alguns casos, la traducció dels documents oficials; segons el país que hagi 

emès els documents potser ha de pagar per la legalització d’aquests; si a més a més vol 

contractar l’assessorament d’un professional (advocada, assessor, etc.), per desconeixement 
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dels procediments o de l’idioma, o perquè simplement ho prefereix així, tot són costos que se 

sumen i encareixen el procediment. És comú que, les persones que més necessiten dels serveis 

ara exposats, sovint no tenen els recursos suficients per poder-los sufragar. 

També hem de tenir en compte que, amb el sistema d’avui dia resulta pràcticament impossible 

aconseguir una cita prèvia, requisit indispensable per realitzar qualsevol tràmit relacionat amb 

estrangeria, en moltes ocasions els interessats poden passar intentant aconseguir una cita, dies, 

setmanes i inclús mesos; i, quan s’aconsegueix aquesta cita, el més probable és que sigui amb 

diversos mesos vista. A més a més, gairebé mai s’acaba solucionant el tràmit amb un sol pas. 

Quan s’ha aconseguit aquesta cita, els documents que es requereixen depenen, en certa mesura, 

dels criteris de cada comissaria. Així els documents que són vàlids en una, poden resultar 

insuficients en una altra.   

Per exemple, en el cas dels interessats en aconseguir un Certificat de ciutadà de la Unió, en 

algunes comissaries se’ls requereix que es portin més de tres mesos treballant. És a dir, el mateix 

sistema requereix a les persones estar en situació irregular de manera prèvia a concedir-los 

l’autorització o certificat pertinent.  

Amb aquest exemple, val a tenir en compte que els procediments per als ciutadans europeus, 

els quals poden romandre a Espanya per un període de 90 dies sense sol·licitar el Certificat de 

ciutadà de la Unió, són molt més senzills de tramitar que les autoritzacions del Règim General. 

Amb tot, pretenc mostrar que el sistema que regula l’obtenció d’autoritzacions d’estrangeria és, 

en moltes ocasions, incoherent i vulnera, per si mateix, els drets del ciutadà.   

A aquestes complicacions administratives s’hi ha de sumar les dificultats lingüístiques que 

pugui acusar el nouvingut/da, la situació econòmica d’aquest/a, l’alta probabilitat que no 

conegui a ningú al lloc on es troba o que no sàpiga a qui acudir per trobar ajuda.  

Sota el meu parer, encara que sobre el paper es garanteixin uns drets, com el de la llibertat de 

sindicació, a la pràctica s’impedeix que aquestes persones puguin aconseguir les autoritzacions 

que els garanteixin la plena eficàcia per poder-los exercir de manera segura.  

És per això que considero que s’hauria de modificar el procediment administratiu d’obtenció 

d’autoritzacions, ja que, en aquest cas, el problema no és tant la llei com les dificultats d’exercir 

els drets que garanteix. O, si més no, que des dels tribunals hi hagi un canvi d’interpretació del 

que és considerat discriminació i vulneració dels drets per motius de discriminació.  
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Per altra banda, val a fer especial menció a la lentitud del procediment, ja no solament pel que 

fa a la cita prèvia, sinó el que pot tardar l’administració a resoldre. Hem de tenir en compte que 

és molt probable que durant el procediment es produeixin requeriments als interessats i/o que 

finalment no es concedeixi l’autorització. En aquest darrer cas, si a més a més s’ha de presentar 

un recurs davant dels tribunals, aquest pot tardar anys a ser resolt, i durant tot aquest temps, un 

cop més, la persona immigrant es veu obligada a estar en situació irregular.   

Crec que des de l’Administració s’ha de començar a donar tota la informació que les persones 

nouvingudes necessiten per poder regularitzar la seva situació, que es deixi d’invisibilitzar a 

aquest sector de la població, que es reconegui la importància que tenen, que es lluiti contra la 

immigració irregular intentant donar suport a les persones que s’hi troben immerses, etc. I en 

particular, que no només es procuri “d’agilitzar” l’obtenció d’autoritzacions d’aquells que la 

llei considera “emprenedors” - de la Llei 14/2013 -.   

La immigració d’aquells que interessa a l’Estat no comporta ni la meitat de complicacions ni 

de dilació que afecten als qui s’acullen al Règim General; començant per no haver de demanar 

cita prèvia per presentar les sol·licituds, essent aquesta telemàtica; requerint-los la seva 

presència, per primera vegada, un cop se’ls ha concedit l’autorització, per prendre’ls-hi les 

empremtes.   

És evident que si l’administració volgués resoldre el seguit de conflictes que s’han exposat en 

aquest treball, podria fer-ho.  

 

Conclusió 3 

En darrer lloc, m’agradaria fer menció i agrair la seva col·laboració als membres de 

l’Associació “Sindicat de Venedors Ambulants de Barcelona”. Trobo que juguen un paper molt 

important, ja que a partir d’haver-se associat han guanyat veu. És una realitat que hi ha 

moltíssimes persones a Espanya que es troben en situació irregular, el que això comporta és que 

acabin essent explotats i/o havent-se de guanyar la vida duent a terme l’activitat que estigui al 

seu abast, i en moltes ocasions, acabar essent retornats als seus països d’origen.  

Si bé aquestes activitats poden no ser enteses per l’administració com a legals o legítimes, sota 

el meu parer, el que aquesta ha de fer és donar-los una alternativa. Aquestes persones no es 

dediquen a la venta ambulant, a la recollida de ferralla o a la prostitució perquè ho hagin escollit, 
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ho fan perquè no els queda una alternativa si volen tenir un sostre on dormir o menjar que dur-

se a la boca. Opino que la tendència actual a criminalitzar-les mediàticament i/o emprar-les en 

discursos polítics enaltint l’odi i la xenofòbia hauria d’estar prohibit, ja que, a banda de no 

solucionar el problema de la immigració irregular, fa que aquestes persones es vegin molt més 

racialitzades, discriminades i oblidades.  

 

Conclusió final 

Amb tot podem concloure, que si bé la llei garanteix aparentment de manera directa l’exercici 

del dret de sindicació, de manera indirecta se’ls impedeix dur-lo a la pràctica. Ja que, per 

exemple, si no tens un permís de residència o de treball difícilment podràs formar part d’un 

sindicat i molt menys constituir-lo.  

Una de les preguntes que em feia a l’inici d’aquest treball era si el fet de sindicar-se podria 

comportar un atansament a regularitzar la situació de les persones migrants. Si bé el col·lectiu 

de venedors ambulants no van aconseguir sindicar-se, l’associació que han constituït està 

complint gran part dels objectius que es plantejaven, que era adquirir veu i deixar de romandre 

a l’ombra només essent víctimes de la mediatització de la seva situació.  

Avui dia han aconseguit ser els protagonistes als mitjans de comunicació i mostrar a la societat 

la seva situació real, que és que no es troben en situació irregular per gust o per boicotejar la 

societat, sinó perquè l’administració amb els seus procediments els impedeix regularitzar-la.  

Han aconseguit també entaular debats polítics d’àmbit municipal, posar les cartes sobre la taula 

i expressar, per exemple, a l’alcaldessa i als i les alcaldables el punt en què es troben i obrir un 

debat per cercar solucions. Així doncs, en certa manera, sindicar-se o associar-se, sí que pot 

considerar-se un pas més a prop de regularitzar les seves situacions.  

I, finalment, concloure que el racisme administratiu existeix, està totalment normalitzat i s’ha 

de continuar la lluita per tal que deixi de ser un element més de la nostra societat.  
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