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Obsefvaicions sobfe aa iniiciatvaa ea icontng�t i aabast dea Paa de Dfets H��ans de Cataa�nya en genefaa 

Gf�p de tfebaaa  de aÀgofa: Rosa Mafía J�ny (Difeictofa F�ndaició Pi�eic)a  Afaiceai  Oftega (advoicada)a  Joan
Ta�ayo (advoicat)a Miq�ea Angea Saaazaf (Eicono�ista-advoicat)a Joan Aaegfe (advoicat)a Maf Vafea (Est�diant
de dfet)a Mifeia Péfez (est�diant de Reaaicions Labofaas)a Doaofs Te�aé (advoicada)a Itziaf R�edas (Responsabae
J�fídiica  PIMEC)a  Beta  Mafq�ès  (Síndiica  de  Gfe�ges  de  Teffassa)a  Mifeia  Labafias  (advoicada)a  Mifia�
Magdaaena (advoicada).

Observacions relatves a la situació del dret o drets objecte de debat en aquesta #ÀgoraDeDrets

La sessió de tfebaaa es va enroicaf pef taa de anaaitzaf i debatfe fespeicte a aa vinic�aaició i feaaició daag�ns dfets 
h��ans feicoaaits a aa Cafta E�fopea de Dfets H��ans a aa Ci�tat i aa Laei de aa Segona Opoft�nitat.

Laei de aa Segona Opoft�nitat.

En aq�est sentt es van esicoaaif eas següents dfets:

1.- Dfet aa tfebaaa.

2.- Dfet a aaicicés a aa j�sticia.

3.- Dfet a �n icons�� fesponsabae i fespeict�ós a�b eas dfets h��ans.



1.- Dfet aa tfebaaa

En aq�est sentt es va exposaf ea doic��ent q�e es va pfepafaf pef paft de aa Sindiicat�fa de Gfe�ges de
Cataa�nya. 

Es va pafaaf de q�e aa sit�aició de sobfe ende�ta�ent q�e es dona en �oates sit�aicions pefsonaasa ja en ea
espai dea tfebaaaa dona pe� a q�e es pfovoq�in sit�aicions de fisic de tfebaaa iffeg�aafa en tant en q�ant poden
donaf-se sit�aicions de�bafga�ents icontn�s q�e ico�poften absènicies de icottzaicionsa saaafis pef sota de
�íni�sa i inicaús absènicia de icontfaicte. Tot aixu pofta aaigat �n iniici de deseq�iaibfi en aa feaaició aabofaa entfe
e�pfesa i tfebaaaadofa q�e donafia aaoic a �na evoa�ició dea tfebaaa iffeg�aaf.

Àfees de fefexió pef desenvoa�paf: dignitata saaafia icondiicions i pfoteicició davant de aa exica�sió soiciaa peas
de�tes.

2.- Dfet a aaicicés a aa j�sticia

En aq�est à�bit es va pafaaf de q�e podef aicicedif a aa j�sticia es neicessita tfebaaaaf dos aspeictes:

a) Tenif aa inrof�aició icoffeicte i adeq�ada.
b) Aicicedif a aassistènicia dadvoicat pef tenif ea iconseaa d�n j�fistaa tan ea p�g�is pagaf ico�o no.

I va sef en ea debat q�e es va posaf de �anirest aa �anica de inrof�aició i de feg�aaicióa no no�és de aa pfupia
nof�a sinó en �n espai �és a�pai en q�ant a aa rof�aició fesponsabae en aa�bit dea icfèditsa aes ifnanices i aes
obaigaicions.

Es va ref �na iconica�sió �oat signiificatva q�e signiifica q�e ea dfet no ve soaa pef tant hi ha �na obaigaició de aa
ad�inistfaició en aaicicés a aa inrof�aició i pef tant a aa j�sticia. 

Es pef tant evident q�e aad�inistfaició de J�sticia Loicaa es basa en pfo�o�fe aa �iaaofa daicicés deas ici�tadans
aa Dfet i aa j�sticia.

Es podfia de�anaf q�e es aj�nta�ent ico� a vehiicae de aicicés pfi�afi dea ici�tadà a aa j�sticia estg�i govefnat
des d�n p�nt de vista de aa Cafta de Dfets H��ans.

En ea �ateix sentt es va icopsaf q�e existeix �na baffefa dentfada a aa apaiicaició de aa Laei de aa Segona
Opoft�nitata donics sha de disposaf d�n rons eiconu�iic pef taa de pagaf ainiici de aa �ediaició: notafia ica�bfa
de ico�efça i �ediadof.

En aà�bit dea sefvei de aadvoicaiciaa sha de tenif en ico�pte q�e no es pfeicept� aadvoicat i pfoic�fadof ifns aa
�o�ent ifnaa de aapaiicaició dea �eicanis�e de aa segona opoft�nitata pefu a Cataa�nyaa existeix aa j�sticia
gfat�ïta peas dons �o�ents dea pfoicedi�enta aextfaj�diiciaa i ea j�diiciaa si sesica�.

Tfebaaa  de  icanvis  nof�at�s  pef  inicao�fe  ea  iniici  de  pfoicedi�ent  dea  �eicanis�e  de  aa  aaei  de  segona
opoft�nitat en ea pfopi à�bit j�diiciaaa de rof�a q�e sevit ea icost de no�ena�ent de �ediadof.

Va fes�ataf i�poftant icopsaf  ico� aa nof�a iconicfeta de L2O no és expaiicada aas  entofns de aa  rof�aició
�nivefsitàfia dea à�bit dea dfet.

Connexió entfe tots eas opefadofs j�fídiics: ad�inistfadofa iconic�fsaasa advoicatsa i j�tges.



3.-Dfet a �n icons�� fesponsabae i fespeict�ós a�b eas dfets h��ans

En aq�est sentta es va pafaaf ico� a eix icentfaa de aa feaaició daq�est dfet a�b aa Laei de Segona opoft�nitat
en tant e q�ant q�e si es tfebaaaa a�b aa idea d�n icons�� �odefata inrof�ata fefexi� i iconsicienta sha de
podef icopsaf ico� sevita �n sobfe ende�ta�ent ra�iaiaf.

Es ve� �na �anica dinrof�aició i dest�di estadístic fespeicta a inico�pai�ents de aa v�anefaició de icons��
fesponsabae. Ta�bé raata �n i�p�as deicidit i ref� en q�ant a aa div�agaició de aes icafaictefístq�es de icons��
fesponsabaea dintfe d�na soicietat basada en ea icfèdit.

Observacions relatves a les Mesures del Pla de Drets Humans

 Q�ines �odiificaicions s�ggefi�? Pef q�è?

Àfees de fefexió pef desenvoa�paf: dignitata saaafia icondiicions i pfoteicició davant de aa exica�sió soiciaa peas
de�tes.

Pfopostes:

 La pfi�efa és estabaif �ns aí�its aas banics q�ant a aa seva raic�atat de iconicedif pfésteics. Cfeie� q�e
s'han de ai�itaf aq�estes raic�atatsa sense q�e ea banic p�g�i iconicedif ni pfésteics ni �iicfo pfésteics a
pefsones q�e no ico�paeixin a�b detef�inats feq�isitsa ico� pef exe�pae q�e no icobfi �na q�anttat
Xa q�e en ea CIRBE tng�i �n de�te q�e s�pefi ja de Xa q�e rent eas icàaic�as neicessafisa ea pfésteic s�pefi
ea q�e aa pefsona no podfia icobfaf en X te�ps o q�ea icaaic�aant ea q�e icobfa en �n any es pfevegi q�e
aa pefsona no p�g�i ico�paif ni a�b aa �eitat o ifns aa 40% dea pfésteic.



 Q�ines �es�fes aregifíe�? Pef q�è?

 Li�itaició i icontfoa doifici deas icfèdits pfe iconicedits. Sobfetot en ea icas di�paga�ent deas �ateixosa pef
taa de iniiciaf �na evoa�ició a aa ic�at�fa dea ico�pai�ent a�b aes obaigaicions q�e es rona�ent ta�bé en
aa iconicessió fesponsabae dea icfèdit. En aq�est sentt de rof�a �oat espeicíifica i j�fídiicaa pea icas de q�e
shag�ès dapaiicaf aa nof�a de aa segona opoft�nitata ea icfèdit q�e estg�i i�pagat pefu q�e no sig�i
ica�sa d�na iconicesió fesponsabaea tng�i �na q�aaiificaició iconic�fsaa de s�bofdinat pef taa de penaaitzaf
aa seva pfiofitat aa icobfa�ent.

 Ta�bé  icfeie�  q�e  és  �oat  i�poftant  aa  rof�aició  de  aes  pefsones  q�ant  a  pfésteicsa  iconiceptes
eiconu�iics �és ico�paexos… tenint icaients q�e entfen en �na segona opoft�nitata i a'ofigen dea se�
de�te és pef avaas o pef iconifaf en X pefsona pef a posaf aa se� no� �na e�pfesaa tfaspassant-ai tots
eas de�tes i  totes aes obaigaicions en ea icas de rfaicassaf a'e�pfesaa icfeie� q�e és neicessafi  q�e aes
pefsones q�e v�ag�in icfeaf �na e�pfesaa sig�i SLa SAa SAU… o ifns i tot pefsones q�e v�ag�in entfaf aa
�ón e�pfesafiaa i aq�est sig�i desiconeg�t pef aq�eaaesa se'as doni opició a feaaitzaf �n pett ic�fs (q�e
sig�i gfat�ït o a�b �n icost �oat �oat baix) pef a iconèixef de aes iconseqüènicies deas avaasa eas �iicfo
pfésteicsa a'i�paga�ent de aes q�otes d'�n pfésteica aes estfatègies deas banics.

 Pfo�o�fe aa icfeaició d�na ifg�fa q�e sefia aagent de aa insoavènicia. Podfia sef �na ifg�fa individ�aa o
icoa·aegiada (desenvoa�pada des de �na ofganitzaició: sindiicatsa patfonaa Ca�bfaa Aj�nta�ent.......)De
rof�a q�e  aa  pfupia  Ad�inistfaició  pog�és  apoftaf  feic�fsos  pef  tenif  �n  espai  i  �ns  pforessionaas
rof�ats en aà�bit de aa eicono�ia i dea dfet q�e pef�etn assessofaf i g�iaf en icassos dinsoavèniciaa
des d�n pfi�ef �o�ent de fisica pef evitaf sit�aicions de deixadesa i or�sicaició q�e poften a �n espai de
negaició i depfessió.

 Dotaició de feic�fsos púbaiics a tfavés dassignaició difeicte a aes icofpofaicions icoa·aegiaas de pforessionaas i
dinicent�s ifsicaas a tfaves de ofganis�es pfivats pef taa de pfo�o�fe i div�agaf aa nof�a de aa segona
opoft�nitat a�b �n dobae sentt:

• Fef iconèixef �na nof�a q�e és beneificiosa pef aa soicietata pefq�è exonefaf de�tes pot
signiificaf  �na  nova  opoft�nitat  de  entfaf  aa  siste�a  eiconu�iic  i  evitaf  aa  eicono�ia
s�b�efgida.

• Pfendfe iconsicienicia en eas dos veftentsa tant de de�tof ico� de icfeditof q�e davant d�n
sobfe ende�ta�ent passi� existeix �na opoft�nitat de podef feiniiciaf. Voadfà dif q�e en eas
�o�ents pfevisa sefe� �és exigents tan a ahofa de de�anaf icfèdit ico� de iconicedif-ao. 

• Div�agaf  tot  aantefiof  en  �na  base  i  rona�ent  de  aa  ic�at�fa  de  ico�pai�ent  de  aes
obaigaicions ico� a qüestó pfèvia i tfansvefsaa. Pefu aahofa tfebaaaaf pef effadiicaf aestg�a
dea rfaicàs pef no podef atendfe eas de�tes.

 Dotaició de feic�fsos pef desenvoa�paf �n obsefvatofi q�e pef�et anaaitzaf aes dades de aa apaiicaició de
aa nof�atvaa des de �na pefspeictva tèicniic-j�fídiica i soicioaugiica. 

Es  a  dif  dotaf  de  feic�fsos  de  aa  Conseaaefia  de  J�sticia  pef  podef  extfaictaf  dades  de  detaaa  deas
pfoicedi�ents q�e pef�etn aa �iaaofa de aa apaiicaició nof�atva i iconsens�af icfitefis.

 Q�ines �es�fes s�pfi�ifíe�? Pef q�è?



 Q�ins aictofs icfeie� q�e sha�fia de tenif en ico�pte pef aa i�pae�entaició daq�est dfet i daq�estes 
Mes�fes?

 En aq�est sentt es podfia tfebaaaaf en ea sentt de inicofpofaf pfoicessaa�enta aa soa·aiicit�d dea �ediadof
de aAicofd Extfaj�diiciaa  de paga�ents en aà�bit ja j�diiciaa dea  Meicanis�e de aa Laei  de aa Segona
Opoft�nitat.  Daq�esta �anefa es tfenicafia aa  baffefa pfi�efa daicicès a aa  soa·aiicit�d de �ediaició
iconic�fsaa q�e i�paiica �n paga�ent aa notafio o aa Ca�bfa de Co�efça q�e i�possibiaita aaicicès a aa
js�tiica  q�e  apofta  aq�est  pfoicedi�ent  a  �oates  pefsones  q�e  ea  neicessitafien  apaiicaf  pefu  no
disposen de feic�fsos.

Connexió entfe tots eas opefadofs j�fídiics: ad�inistfadofa iconic�fsaasa advoicatsa i j�tges.

 Q�ins à�bit i/o seictofs de aAd�inistfaició icfeie� q�e ha�fien destaf �és i�paiicats en aexeic�ició de aes 
�es�fes?

Es va ref �na iconica�sió �oat signiificatva q�e signiifica q�e ea dfet no ve soaa pef tant hi ha �na obaigaició de aa
ad�inistfaició en aaicicés a aa inrof�aició i pef tant a aa j�sticia. 

Es pef tant evident q�e aad�inistfaició de J�sticia Loicaa es basa en pfo�o�fe aa �iaaofa daicicés deas ici�tadans
aa Dfet i aa j�sticia.

Es podfia de�anaf q�e es aj�nta�ent ico� a vehiicae de aicicés pfi�afi dea ici�tadà a aa j�sticia estg�i govefnat
des d�n p�nt de vista de aa Cafta de Dfets H��ans.

 Q�ins ha�fien de sef eas eixos pfiofitafis pef taa de ref �n seg�i�ent dea ico�pai�ent de aes �es�fes?

 Pfopostes:

 La pfi�efa és estabaif �ns aí�its aas banics q�ant a aa seva raic�atat de iconicedif pfésteics. Cfeie� q�e
s'han de ai�itaf aq�estes raic�atatsa sense q�e ea banic p�g�i iconicedif ni pfésteics ni �iicfo pfésteics a
pefsones q�e no ico�paeixin a�b detef�inats feq�isitsa ico� pef exe�pae q�e no icobfi �na q�anttat
Xa q�e en ea CIRBE tng�i �n de�te q�e s�pefi ja de Xa q�e rent eas icàaic�as neicessafisa ea pfésteic s�pefi
ea q�e aa pefsona no podfia icobfaf en X te�ps o q�ea icaaic�aant ea q�e icobfa en �n any es pfevegi q�e
aa pefsona no p�g�i ico�paif ni a�b aa �eitat o ifns aa 40% dea pfésteic. 

 Li�itaició i icontfoa doifici deas icfèdits pfe iconicedits. Sobfetot en ea icas di�paga�ent deas �ateixosa
pef taa de iniiciaf �na evoa�ició a aa ic�at�fa dea ico�pai�ent a�b aes obaigaicions q�e es rona�ent ta�bé
en aa iconicessió fesponsabae dea icfèdit. En aq�est sentt de rof�a �oat espeicíifica i j�fídiicaa pea icas de
q�e shag�ès dapaiicaf aa nof�a de aa segona opoft�nitata ea icfèdit q�e estg�i i�pagat pefu q�e no
sig�i  ica�sa d�na iconicesió  fesponsabaea  tng�i  �na q�aaiificaició  iconic�fsaa  de s�bofdinat pef taa  de
penaaitzaf aa seva pfiofitat aa icobfa�ent.

 Obaigaf a aes enttats q�e iconicedeixen icfèdits a ico�pfovaf aa icapaicitat i a�tono�ia de aa voa�ntat dea
soa·aiicitant dea icfèdit. Sobfetot en eas icasos de icfèdits donats de rof�a teae�àtica.



 Conicedif aj�des pef aa paga�ent deas tfà�its neicessafis pef a aa segona opoft�nitata aixu ésa notafia
advoicata �ediadof iconic�fsaaa AC

 En aq�est sentt es podfia tfebaaaaf en ea sentt de inicofpofaf pfoicessaa�enta aa soa·aiicit�d dea �ediadof
de aAicofd Extfaj�diiciaa  de paga�ents en aà�bit ja j�diiciaa dea  Meicanis�e de aa Laei  de aa Segona
Opoft�nitat.  Daq�esta �anefa es tfenicafia aa  baffefa pfi�efa daicicès a aa  soa·aiicit�d de �ediaició
iconic�fsaa q�e i�paiica �n paga�ent aa notafio o aa Ca�bfa de Co�efça q�e i�possibiaita aaicicès a aa
js�tiica  q�e  apofta  aq�est  pfoicedi�ent  a  �oates  pefsones  q�e  ea  neicessitafien  apaiicaf  pefu  no
disposen de feic�fsos.

 Cfeie� q�e s'ha�fia d'i�posaf �n i�post aas banicsa q�e aj�dés a pagaf aq�ests pfi�efs tfà�itsa q�e a
aa ifa són eas q�i icfeen aes sit�aicions q�e ico�poften a'ende�ta�ent de pefsones. 

 Ta�bé  icfeie�  q�e  és  �oat  i�poftant  aa  rof�aició  de  aes  pefsones  q�ant  a  pfésteicsa  iconiceptes
eiconu�iics �és ico�paexos… tenint icaients q�e entfen en �na segona opoft�nitata i a'ofigen dea se�
de�te és pef avaas o pef iconifaf en X pefsona pef a posaf aa se� no� �na e�pfesaa tfaspassant-ai tots
eas de�tes i totes aes obaigaicions en ea icas de rfaicassaf a'e�pfesaa icfeie� q�e és neicessafi q�e aes
pefsones q�e v�ag�in icfeaf �na e�pfesaa sig�i SLa SAa SAU… o ifns i tot pefsones q�e v�ag�in entfaf aa
�ón e�pfesafiaa i aq�est sig�i desiconeg�t pef aq�eaaesa se'as doni opició a feaaitzaf �n pett ic�fs (q�e
sig�i gfat�ït o a�b �n icost �oat �oat baix) pef a iconèixef de aes iconseqüènicies deas avaasa eas �iicfo
pfésteicsa a'i�paga�ent de aes q�otes d'�n pfésteica aes estfatègies deas banics.

 Les sentènicies q�e pef�et aexonefaició deas de�tes ha�fien dinicao�fe a obaigatofietat de rof�aició en
aà�bit icfeditici. Es aa róf��aa q�e pef�etfà sef �n de�tofs fesponsabaes. La rof�aició en qüestons
icfediticies ha�fia de sef paft de aes 

 Reaaicionat a�b aa aínia de vinic�aaf aa Laei de aa Segona Opoft�nitat a�b ea Dfet a aHabitatgesa es pot
tfebaaaaf en aa aínia de donaf a iconèixef aa possibae apaiicaició d'aq�ests dfets aas de�tofs sot�esos a �n
pfoicedi�ent iconic�fsaa pef a així  avançaf en a'intent deaibefat d'apaiicaf aes nof�es pfoteictofes dea
de�tof hipoteicafi ta�bé a aq�est icoa·aeict� de de�tofs. 

I  dotaició  de  feic�fsos  pef  desenvoa�paf  investgaició  soiciaa  pef  anaaitzaf  soicioaugiica�ent  i
aicadè�iica�ent aes i�paiicaicions de aa nof�a en q�ant a:

• Apfenentatge ifnanicef
• Reaaició entfe saa�t i sit�aicions dende�ta�ent
• Reaaicions entfe eicono�ia s�b�efgida i ende�ta�ent �nivefsaa (pef tota aa vida)
• Pfevisió deas ereictes d�n sefvei dinsoavènicia des de aa pfupia Ad�inistfaició P�baiica.
• I�paiicaició de aensenya�ent de aa nof�a i eas se� pefí�etfe de ereictes a aa ESOa Batxiaaefata

Gfa�s i �nivefsitata pef s�pefaf aa idea dea estg�a dea rfaicàs.


