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REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març (BOE 75, 
de 29 de març), pel qual s’aprova el text refós de l’estatut 
dels treballadors 

Els articles modificats que fan referència a la llengua estan redactats 
d’acord amb la Llei 62/2003, de 30 de desembre (BOE 313, de 31 de 
desembre; suplement núm. 4 en llengua catalana, de 31 de gener de 
2004), de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, d’acord amb 
la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones 
i homes (BOE núm. 71, de 23 de març, i suplement en català núm. 12, de 
28 de març) i d’acord amb la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE núm. 227, 
de 18 de setembre, i suplement en català de la mateixa data).  
Articles 4.2.c i 17.1. 

Títol primer. De la relació individual de treball 
Capítol primer. Disposicions generals 
Secció segona. Drets i deures laborals bàsics 
 

Article 4. Drets laborals 

2. En la relació de treball, els treballadors tenen dret: 
[lletra c redactada d’acord amb la Llei 62/2003, de 30 de desembre] 
c) A no ser discriminats directament o indirectament per al treball, o una vegada ocupats, per raons de 
sexe, estat civil, edat dins els límits marcats per aquesta Llei, origen racial o ètnic, condició social, 
religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, com també per raó 
de llengua, dins l’Estat espanyol. 

Tampoc no poden ser discriminats per raó de discapacitat, sempre que estiguin en condicions d’aptitud 
per exercir la feina o l’ocupació de què es tracti. 

 
Capítol segon. Contingut del contracte de treball 
Secció segona. Drets i deures derivats del contracte  
 
 
Article 17. No-discriminació en les relacions laborals 

1. [Paràgraf redactat d’acord amb la Llei 35/2010, de 17 de setembre]  S’entenen nuls i sense efecte els 
preceptes reglamentaris, les clàusules dels convenis col·lectius, els pactes individuals i les decisions 
unilaterals de l’empresari que donin lloc en la feina, així com en matèria de retribucions, jornada i altres 
condicions de treball, a situacions de discriminació directa o indirecta desfavorables per raó d’edat o 
discapacitat o a situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe, origen, inclòs el racial o 
ètnic, estat civil, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació o condició sexual, 
adhesió o no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb persones pertanyents a l’empresa o 
relacionades amb l’empresa i llengua dins de l’Estat espanyol. 

 
[Paràgraf redactat d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març]  Són igualment nul·les les ordres 
de discriminar i les decisions de l’empresari que suposin un tracte desfavorable dels treballadors com a 
reacció davant una reclamació efectuada en l’empresa o davant una acció administrativa o judicial 
destinada a exigir el compliment del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació. 
 


