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Contingut de la iniciativa :

Al juny de 2011 l'Organització Internacional del Treball (OIT) va adoptar el Conveni núm. 189
sobre Treball decent per als treballadors domèstics amb l’objectiu de establir les bases normatives
perquè els països de la Unió Europea millorin en les seves regulacions internes les condicions de
treball de les persones que es dediquen laboralment al treball domèstic. Actualment hi ha 25
països que han ratificat aquest Conveni, entre ells Alemanya, Portugal, Bèlgica, Itàlia y Finlàndia.

Entre els drets que reconeix el Conveni figuren la llibertat d'associació i la llibertat sindical, el
reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva, i una protecció efectiva contra tota forma
d'abús, assetjament i violència. A més, es interesant recalcar l’article 14.1 del Conveni 189 OIT
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donat que es una de les reivindicacions més important del col·lectiu: “Todo Miembro, actuando en
conformidad con la legislación nacional y teniendo debidamente en cuenta las características
específicas del trabajo doméstico, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los
trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones
aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social..”

Al nostre país, segons les dades de la darrer EPA, hi ha 637.700 treballadors de la llar, dels quals
el 88% són dones, per la qual cosa podem dir que aquesta es una professió àltament
feminitzada.

Malgrat ser obligatòria la seva alta des de la primera hora treballada, sols están donades d'alta en
la Seguretat Social un 74 % de les dones treballadores de la llar, és a dir, tenim una de cada tres
empleades domèstiques sense protecció social a Espanya i hem de donar passes per millorar
aquesta situació.

L'ocupació en el sector dels serveis de la llar sempre s'ha caracteritzat al nostre país per la
precarietat, la irregularitat i la desprotecció social. En aquest sentit les treballadores domèstiques i
els sindicats de classe, UGT i CCOO han demanat de manera reiterada que el Govern de l’Estat
ratifiqui el Conveni 189 de la OIT amb l’objectiu de reconèixer tot una sèrie de drets als col·lectius
afectats.

Amb data setembre de 2019, UGT amb el recolzament del Ministeri de Treball, Migracions y
Seguretat Social i Fons Social Europeu realitza un informe “Trabajo doméstico y de cuidados para
empleadores particulares” on es posa de manifest les següents dades:

• El treball domèstic i de cures per a ocupadors particulars d'Espanya suposa el 27´6%
del total d'ocupacions en aquesta activitat a la Unió Europea. D'altra banda, hi ha una
relació directa entre la despesa en protecció social i el treball domèstic.

• Espanya ocupa el 13è lloc de la Unió en despesa total en protecció social i en el
subgrup de despesa en edat avançada i el 15è en el subgrup de despesa per família i
fills. A més despesa en protecció social, especialment en aquests subgrups, menor
volum de treball domèstic per a ocupadors particulars i més ocupació en activitats de
serveis socials i assistència en establiments residencials.

• Mentre que, en el conjunt de la Unió, l'ocupació domèstica per a ocupadors particulars
suposa el 1´91% del total de l'ús de dones, a Espanya el percentatge s'eleva al 6´32%.
Una activitat feminitzada i on les dones de nacionalitat estrangera representen a
Espanya més del 42% del total d'afiliades al Sistema Especial d'Empleats de Llar.

• El salari del personal emprat com a personal domèstic, és un 59% inferior al salari mig
brut total de totes les activitats. La despesa mitjana de les llars en personal domèstic,
ha descendit de 355 euros en 2006 a 324 euros en 2018. El 44% de les persones
assalariades perceben menys de 717 euros. Aquesta activitat té el major percentatge
de persones assalariades a temps parcial superant el 51%.

• El 13% de les persones afiliades al Sistema Especial d'Empleats de Llar, tenen més de
60 anys, mentre que, en el total del Sistema de la Seguretat Social, els afiliats en
aquest interval d'edat només representen el 4´5%. L'import mitjà de les pensions en el
sistema especial d'empleats de llar, és el més baix de tot el sistema, i gairebé el 70%
de totes les pensions de jubilació requereixen complements a mínims per a aconseguir
la pensió mínima.

Resulta evident que, és imprescindible que l’Estat Espanyol segueixi el camí de la resta de
països europeus i doni les passes necessàries per a què totes i tots els treballadors de la llar
puguin gaudir dels mateixos drets i de les mateixes condicions laborals que a la resta
d’ocupacions. Igualment, cal que es generi la consciència col·lectiva que aquest tipus d’ocupació
de caràcter individual, ja sigui per fer feines domèstiques, ja sigui per tenir cura de persones, ha
de tenir un caràcter laboral com la resta de les ocupacions i amb les mateixes condicions.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants es presenta la següent Proposició no de Llei
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1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat Espanyol a ratificar el
Conveni núm. 189 de la OIT sobre el treball decent per a les treballadores i treballadors
domèstics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a engegar
campanyes específiques de concienciació i de dignificació del treball com a part de tot
el procés per arribar a la regulació del treball decent per a treballadores i treballadors
de la llar.

Enric CASANOVA I PEIRÓ Antonia MARTÍN I PERDIZ Joan Josep MAS I TUGORES
Assabentament grup, Assabentament grup, Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN Alejandro LÓPEZ I SORIA Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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