Dossier legislatiu núm. 32
Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya

NACIONS UNIDES
Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals.
Part III
Article 6
Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret al treball, el qual compren
el dret de cada persona a tenir l'oportunitat de guanyar-se la vida amb un
treball lliurement escollit o acceptat, i s'hauran d'adoptar les mesures
adequades per garantir aquest dret.
Les mesures que hauran d'adoptar cada un dels Estats part en aquest Pacte
per assolir la plena efectivitat d'aquest dret hauran d'incloure programes,
polítiques i tècniques d'orientació i formació tècnica i professional per
aconseguir un constant desenvolupament econòmic, social i cultural i una
plena i productiva ocupació, en condicions que salvaguardin les llibertats
polítiques i econòmiques fonamentals de la persona humana.
Article 7
Els Estats part en aquest Pacte, reconeixen el dret de cada persona a gaudir
d'unes condicions de treball justes i satisfactòries que li assegurin,
particularment:
a. Una remuneració que proporcioni com a mínim a tots els treballadors:
1- Un sou equitatiu i igual per un treball d'igual valor, sense distincions
de cap classe, en particular s'haurà de garantir a les dones unes condicions
de treball que no siguin inferiors a les que gaudeixen els homes, amb un
sou igual per un treball igual,
2-Unes condicions de vida que siguin dignes, per a ells i llurs famílies,
d'acord amb les disposicions d'aquest Pacte.
b. La seguretat i la higiene en el treball.
c. Una igual oportunitat per a tothom des ser promogut, dins del seu treball,
a la categoria superior apropiada, sense cap més consideració que els
factors d'antiguitat i de capacitat.
d. El descans, el lleure, la limitació raonable d'hores de treball, i les
vacances periòdiques pagades, i també la remuneració dels dies festius.
Article 8
Els Estats part en aquest Pacte es comprometen a garantir:
a. El dret de cada persona a fundar sindicats i a afiliar-se al que esculli,
només amb fa subjecció als estatuts de l'organització corresponent, per a la
promoció i la protecció dels seus interessos econòmics i socials. No
s'imposaran altres restriccions a l'exercici d'aquest dret, que les que
prescriu la llei i que siguin necessàries en una societat democràtica en
interès de la seguretat nacional o de l'ordre públic o per a la protecció dels
drets i de les llibertats d'altri.
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b. El dret dels sindicats a establir federacions o confederacions nacionals i el
d'aquestes a fundar organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-s'hi.
c. El dret dels sindicats a funcionar lliurement i sense cap mes limitació que
les que prescriu la llei i que siguin necessàries en una societat democràtica
en interès de la seguretat nacional o de l'ordre públic, o per a la protecció
dels drets i les llibertats d'altri.
d. El dret de vaga exercit de conformitat amb les lleis de cada país.
Aquest article no impedeix sotmetre a restriccions legals l'exercici d'aquests
drets pels membres de les forces armades, de la policia o de l'administració
de l'Estat.
Res del que es disposa en aquest article no autoritza els Estats part en el
Conveni de l'Organització Internacional del Treball de L'any 1948 referent a
la llibertat d'associació i a la protecció del dret d'organitzar-se, a adoptar
mesures legislatives que perjudiquin les garanties previstes en aquest
Conveni, o a aplicar la llei de manera que perjudiqui les garanties
establertes en aquest aspecte.

Direcció d’Estudis Parlamentaris. Novembre 2014

2

