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Els Punts de Defensa dels Drets Laborals de Barcelona Activa, que van néixer al 2017 amb el primer Pla 

de Desenvolupament de Ciutat Vella 2016-2021 i que formen part de l’Estratègia de Desenvolupament 

Econòmic de Proximitat, són un servei municipal gratuït  d’assessorament jurídic, presencial o telefònic, 

en matèria de drets laborals. Està impulsat per Barcelona Activa i els Districtes de Ciutat Vella, Nou Barris 

i Sants-Montjuïc, en el marc dels Plans de Desenvolupament Econòmic de cadascun d'aquests districtes 

i en col·laboració amb organitzacions sindicals i entitats del territori. 

 

Durant aquest 2021, s’ha consolidat el model mixt d’atenció a la persona usuària, consistent en atenció 

presencial individualitzada combinada amb atenció telefònica.  

 

A juliol de 2021, els Punts de Defensa han avançat cap a l’especialització des de tres vessants:  

• En temes d’igualtat i no discriminació, assetjament sexual a la feina i assetjament per raó de sexe 

• En l’àmbit de les cures 

• En col·lectius que necessiten ser atesos en anglès 

 

A més, també al llarg d’aquest any s’ha estès el servei als 10 districtes de la ciutat, oferint assessorament 

individual, amb periodicitat setmanal o quinzenal segons el districte. 

 

  

https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/EDEP-2021-23-CAT.pdf/2daf474a-b4cc-b1c7-9e3c-b48e91ca6dbd?t=1646991504730
https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/EDEP-2021-23-CAT.pdf/2daf474a-b4cc-b1c7-9e3c-b48e91ca6dbd?t=1646991504730
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L’any 2021, com ja es preveia en finalitzar l’any 2020, els PDDLs han assumit una tipologia d’atencions en 

drets laborals molt centrada en l’impacte que la crisi sanitària i les successives onades de la pandèmia 

han anat generant en les relacions de prestació de serveis, tant a nivell econòmic, com a nivell 

d’organització productiva a les empreses. 

 

L’endarreriment de la recuperació econòmica de les empreses, la presència intermitent però constant de 

restriccions d’activitat en determinats sectors, lligat a la pròrroga dels instruments legals per fer front a 

la crisi de la COVID en l’àmbit de les relacions laborals (bàsicament, pròrroga dels ERTOs i manteniment 

de les clàusules de manteniment de l’ocupació), han generat consultes molt concentrades en els drets 

laborals bàsics a la reincorporació dels respectius ERTOs, canvis de condicions o incerteses sobre la 

situació futura a l’empresa. També s’ha mantingut el volum de consultes relatives a l’extinció dels 

contractes de treball, tot i que aquest fet només s’observa si s’unifiquen els motius de consulta lligats a 

les extincions contractuals i no només els referents exclusivament a l’acomiadament. Les consultes 

rebudes als PDDLs vinculades a l’extinció definitiva de llocs de treball s’aprecia sumant els motius de 

consulta referents a l’acomiadament, l’extinció i els “ERO”, però també en les consultes sobre 

reclamacions de quantitat que feien referència a liquidacions de contracte o quitances, de seguretat 

social vinculades a les prestacions d’atur definitiu i finalment aquelles que, englobant diferents consultes 

en drets laborals en general, contemplaven drets de dimissió o baixes voluntàries, excedències o 

liquidacions.  

 

La reducció de les consultes sobre acomiadament en sentit estricte en favor de l’increment de les 

consultes en d’altres formes d’extinció de la relació laboral s’explica bàsicament per la pròrroga de les 

previsions legals de compromís a mantenir l’ocupació per part de les empreses després dels ERTOS, fet 

que ha provocat que les empreses evitessin aquesta forma de finalització de la relació laboral i en 

busquessin d’altres menys penalitzades i, en d’altres casos, mantinguessin suspesos els contractes de 

treball però amb poques expectatives de reprendre l’activitat de manera normalitzada. Aquest darrer fet, 

molt vinculat als sectors més afectats per les restriccions sanitàries, ha fet que les consultes de les 

usuàries en matèria de dimissió o baixa voluntària s’incrementessin, com a mesura (canviar de feina) 

reactiva de les persones treballadores davant la inactivitat productiva de les empreses, l’allargament de 

la situació sanitària i la necessitat de sortir de la situació temporal d’atur. 

  

Pel que fa al suport a la ciutadania que els PDDLs van assumir la primera part de l’any, quant a 

l’assessorament i gestió de les prestacions de seguretat social, s’ha mantingut la tendència de relaxació 

d’aquesta demanda que ja s’apreciava la segona part de l’any passat. Aquest fet es pot explicar perquè 

els mecanismes de tramitació de les prestacions d’atur vinculades a les extincions i als ERTOs ja s’han 

implementat de manera més estable en les empreses i l’Administració i, també, lògicament, per la 

reducció substancial del nombre de contractes suspesos pels ERTOs.  

 

No obstant, hi ha una demanda important d’aquest suport encara pel que fa a les prestacions vinculades 

de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (molt majoritàriament pel que fa a les consultes sobre 

prestacions d’incapacitat temporal, i, en menys mesura, incapacitats permanents i jubilacions). Aquest 

fet s’explica en part perquè, d’una banda, l’INSS ha endarrerit extraordinàriament els tràmits de control 

de la incapacitat temporal i la resolució d’expedients d’incapacitat permanent (fet que ha generat moltes 
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consultes sobre gestió i pagament de les prestacions) i, de l’altra, perquè es tracta d’un organisme de 

l’Administració que encara és molt inaccessible a l’atenció presencial o telefònica de la ciutadania.     

 

Pel que fa a la tendència que s’observa de cara al 2022, preveiem que es mantinguin les consultes en 

matèria de drets laborals en general (essencialment, degut a la reforma laboral publicada a finals de 2021 

que afecta a elements estructurals de contractació, suspensions de contracte i aplicació de convenis 

col·lectius) i també que es mantinguin de manera sostinguda les consultes sobre extincions de contracte 

i acomiadaments (per l’efecte de la reforma laboral sobre els contractes temporals i també pel venciment 

progressiu de les clàusules de salvaguarda de l’ocupació un cop vencin definitivament els ERTOs COVID 

el 30 de març de 2022).   
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3.1.  DADES GENERALS 

Els Punts de Defensa de Drets Laborals han atès durant l’any 2021 2.407 persones, de les quals un 66% 

han estat dones (1.595), que han participat en un total de 3.284 atencions tant en assessoraments 

individuals com en formacions grupals.  D’aquestes 3.284 atencions, el  86% han estat atencions 

individuals.  

 

- Concretament, 2.039 persones han estat ateses en els 2.838 assessoraments individuals 

realitzats. El 69 % de les persones ateses han estat dones (1.397).  

- Pel que fa a les atencions grupals, hi ha hagut 446 participacions per part de 392 persones. El 55% 

de les persones ateses a través de l’assessorament grupal han estat dones (217). En total, s’han 

realitzat 53 sessions grupals vinculades a drets laborals. 

 

Taula 3.1 Comparativa dades 2021 atenció respecte a 2019 i 2020 

 2021 2020 2019 

Persones ateses 2.407 2.945 1.684 

Atencions 3.284 4.451 2.045 

Persones ateses en assessorament individual 2.039 2.683 1.007 

Total assessoraments individuals 2.838 4.125 1285 

Persones ateses en assessorament grupal 392 283 688 

Sessions grupals impartides 52 33 - 

 

 

En comparació al 2020, les xifres d’atenció de 2021 suposen un descens del 18% de persones ateses en 

el conjunt de l’atenció individual i grupal, i un descens del 24% quan analitzem l’atenció individual. El que 

ha augmentat durant 2021 són les atencions grupals, augmentant el número de persones ateses en un 

39% (de 283 persones a 392 persones). 

 

El descens de persones ateses en assessoraments individuals és lògic tenint en compte que al 2020 és 

quan esclata la crisi sanitària que tanta incertesa i tantes dificultats genera en l’àmbit laboral. Aquesta 

situació es tradueix en una allau de consultes als PDDLs sense precedents. Pel que fa a l’atenció grupal, 

per contra, al 2021 comencem a veure com es recupera, tímidament, activitat grupal, que s’espera 

incrementar durant 2022. 
 

El 2021, amb un servei consolidat, un sistema d’atenció mixt (tant presencial com telefònic) i atenent a 

tots els districtes de la ciutat, arribem a unes xifres d’atenció que sí superen en grans trets a les de 2019. 

Aquest augment el relacionem a la consolidació del servei (cada vegada és més conegut), al fet de tenir 

presència a tota la ciutat, i a mantenir l’atenció telefònica. 
 

Concretament: 

- Augment del 43% de persones ateses en el conjunt de l’atenció indivual com grupal 

- Augment del 102% de persones ateses en atenció individual 

- Augment del 121%   d’assessoraments individuals 

- Reducció del 43% de persones ateses en atenció grupal 



INFORME 2021 PUNTS DE DEFENSA DELS DRETS LABORALS 

 

7 

 

Pel que fa a la reducció de l’atenció grupal respecte a 2019, cal destacar que encara durant 2021 han estat 

presents nombroses restriccions d’aforaments, el que ha suposat no poder reprendre l’activitat de 

formacions grupals presencials amb normalitat. Tot i que s’ha activat la modalitat online, la demanda no 

s’ha recuperat del tot. 

 

Les entitats que han sol·licitat durant  la present edició més assessoraments grupals corresponen al 

districte de Ciutat Vella, destacant Migra Studium amb sessions de Drets laborals bàsics. 

 

Taula 3.2 Atencions grupals 

Entitat Títol de la sessió N 

Ciutat Vella  23 

ACCEM Drets Laborals Bàsics (dins cicle formatiu per a persones refugiades) 2 

Associació Gabella Drets Laborals Bàsics per a joves en el sector de la restauració 1 

Comissió d'Ocupació 

Barceloneta Drets Laborals Bàsics 1 

Impulsem Drets Laborals Bàsics 3 

 Drets Laborals Bàsics per a persones migrades 1 

Migra Studium Drets Laborals Bàsics 8 

 Drets laborals bàsics en l'àmbit de la restauració 1 

 Drets laborals bàsics en l'àmbit de l'electricitat 2 

 Drets laborals bàsics en l'àmbit de les cures 1 

PIOL Barceloneta Drets Laborals Bàsics  1 

Programa Làbora Extranjería, ERTE's en situación laboral relacionada con el COVID 2 

Nou Barris  15 

AREP Drets Laborals Bàsics 2 

 Drets Laborals: nòmina i contracte 2 

AREP - Servei Prelaboral Drets Laborals Bàsics 1 

AREP - Som Barri Drets laborals per a nouvinguts 1 

Assessoria Jove + PIJ Extinció laboral 1 

BASA Kahoot! per a joves 1 

Els Tres Turons Drets Laborals Bàsics: centres especials d'ocupació 1 

Fundació Salut i 

comunitat Kahoot! per a joves 1 

IES NOU BARRIS Conveni i contracte 1 

OBERTA Drets Laborals Bàsics i la Covid19 1 

PIJ Nou Barris Kahoot per a joves 1 

Xarxa de suport Turó de la 

Peira-Can Peguera Novetats Covid-19 1 

Plataforma d'entitats de 

Roquetes- Costura Drets Laborals Bàsics 1 

Sant Montjuïc  8 

ACAPPS i altres Cicle formatiu en drets laborals per a tècniques  3 

Curs Neteja ecològica Drets laborals en l'ambit de la neteja 1 

La Troca Drets Laborals Bàsics 3 

 Drets Laborals Bàsics per a persones migrades 1 

Sessions Telemàtiques  6 

ACH Ajuts econòmics i gestions administratives  1 
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 Drets Laborals Bàsics 1 

XARSE Cures i llar 1 

 Drets Laborals Bàsics 3 

  52 

 

 

3.2.  PERFIL PERSONAL PERSONES ATESES EN ASSESSORAMENT INDIVIDUAL 

Perfil tipus: 

✓ Dones (68%) 

✓ D’entre 45 i 67 anys (34%) 

✓ De nacionalitat espanyola (66%) 

✓ Amb estudis secundaris (47%) 

✓ Viuen a Barcelona (79%), majoritàriament als barris dels districtes de Sant Martí i Nou Barris 

(24%) 

✓ Treballen al districte de l’Eixample i Ciutat Vella (27%) 

✓ Treballen per compte d’altri (69%) amb contracte indefinit (65%) 

✓ Treballen al sector de comerç i la restauració (30%) 

✓ Salari entre els 13.300€ i els 18.000€ (34%) 

✓ Motiu de consulta drets laborals en general (33%), bàsicament l’anàlisi del contracte i la nòmina 

 

La franja d’edat atesa més nombrosa és l’establerta entre els 45 i els 67 anys. En qualsevol cas, tot i que 

el gruix de persones es situen entre els 25 i els 67, des de els Punts de Defensa s’arriba en menor mesura 

al col·lectiu jove, (16-24 anys), que només representa el 5% de les persones ateses. Això es pot explicar 

per l’existència d’altres serveis semblants adreçats als col·lectiu jove (PIJs), per l’ ús inferior que sembla 

fer el col·lectiu jove d’un servei d’aquest tipus o bé perquè aquest servei no arriba al col·lectiu.  

 

El 47% de les persones ateses tenen estudis secundaris, un 41% universitaris i el 12% primaris o sense 

estudis. Pel que fa a la comparativa per sexe, pel que fa a les persones amb estudis estudis universitaris, 

les dones representen el 76%, mentre que els homes representen el 24%. Aquesta diferència va 

disminuint, de manera que en els secundaris les dones representen el 65% i en els primaris el 57%. 
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9

16-24 25-34 35-44 45-67 >67

Gràfic 3.1 Persones usuàries per franges 
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El 66% de les persones ateses són de procedència 

espanyola, mentre que un 23% són de fora de la UE i 

un 11% de la UE. 

 

Dins de les persones procedents de la UE, un 65% són 

italianes; i pel que fa a les persones procedents de 

fora de la UE, les procedents de Veneçuela i Colòmbia 

són les més nombroses, representant cada una l’ 11% 

i el 10%, respectivament; seguides d’ Argentina (9%); 

Marroc (9%) i Hondures (9%). 

 

En total, s’han atès persones de 71 països diferents. 

 

El 79% de les persones ateses viuen a Barcelona. Concretament, un 12% viu a Nou Barris, un 12% a Sant 

Martí i un 10% a Sants- Montjuïc i a l’Eixample. Destaca el 19% de persones ateses que viuen fóra de la 

ciutat, a la província de Barcelona. 

 

Taula 3.3 Persones usuàries per districte de 

residència 

Barcelona 79% 

Nou Barris 12% 

Sant Martí 12% 

Eixample 10% 

Sants-Montjuïc 10% 

Ciutat Vella 8% 

Sant Andreu 8% 

Horta-Guinardó 7% 

Gràcia 6% 

Sarrià-Sant Gervasi 3% 

Les Corts 2% 

Barcelona no normalitzat 1% 

Resta dela provincia de Barcelona 19% 

Resta de Catalunya 2% 

 

  

 

 

57% 65%
76%

43% 35%
24%

Primaris/sense Secundaris Universitaris

Gràfic 3.4 Persones usuàries per 

estudis i sexe
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Espanya Fora UE UE

Gràfic 3.5 Persones usuàries per origen i 

sexe
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3.3.  PERFIL DE LES CONSULTES INDIVIDUALS  

 

Durant 2021, de les tipologies de consultes efectuades als 

PDDL, la consulta majoritària ha sigut sobre Drets laborals en 

general. Casi bé una quarta part d’aquesta tipologia fa 

referència els assessoraments que no es centren en un tema 

únic, sinó en els que s’hi analitzen alhora múltiples i molt 

diverses problemàtiques de la persona treballadora que 

realitza la consulta. 

 

Pel que fa les tres quartes parts restants de consultes sobre Drets laborals en general, aquestes fan 

referència a temes concrets que no tenen establerta una categoria pròpia com, per exemple, i en ordre de 

rellevància, l’anàlisi del contracte laboral i de les nòmines, problemes amb les vacances, la jornada 

laboral i les hores extraordinàries, els descansos, i la baixa voluntària. 

 

Pel que fa les consultes sobre la seguretat social, les segones més nombroses, els assumptes que més 

generen necessitat d’assessorament són la prestació d’atur (inclosos els subsidis) i la incapacitat 

temporal, temes que, en conjunt, representen la meitat de totes les consultes sobre seguretat social. 

També són rellevants les consultes sobre invalidesa permanent i jubilació, que sumen aproximadament 

un terç del total. 

 

La tercera tipologia de consulta que més arriba al servei és l’acomiadament, seguida de la reclamació de 

quantitats i els ERTOs. 

 

La majoria de consultes, un 59%, finalitzen amb la resolució dels dubtes que es plantegen en l’atenció , 

mentre que un 19% es deriven al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), un 3,8% finalitzen amb denúncia a 

Inspecció de Treball per part de la persona treballadora i un 3,6% es deriva a la Seguretat Social. 

 

Taula 3.5 Resultat de l’atenció 

Resolució dubtes 59% 

Derivació SOJ 19% 

Petició Documentació Extra 7% 

Denúncia Inspecció Treball 4% 

Derivació Seg. Soc. 4% 

Derivació SEPE 2% 

Altres 2% 

Derivació estrangeria 1% 

Derivació sindicats 1% 

Derivació Serveis Socials 0,5% 

Derivació BA 0,3% 

Derivació SOC 0,1% 

Derivació Servei de Conciliació 0,1% 

Derivació Entitat 0,1% 

 

 

 

 

Taula 3.4 motius de consulta 

Drets laborals en general 33% 

Seguretat Social 19% 

Acomiadament 12% 

Reclamació de quantitats 8% 

ERTO 7% 
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Situació laboral 
 

El 69% de les consultes ateses han estat realitzades per persones treballant per compte aliè i el 19% per 

persones a l’atur. Només un 2% han correspost a aquelles fetes per persones autònomes.  

 

 

Taula 3.5 Situació laboral de les persones 

ateses 

Compte d’altri 69% 

Atur 19% 

En Procés d'acomiadament 8% 

Compte propi 2% 

Altres 1% 

Pensionista 1% 

Interconsulta tècnica 0,5% 

Estudiant 0,4% 

 

 

Condicions laborals 

 

La tipologia de contractes majoritaris de les persones usuàries en les consultes individuals als PDDLs, 

són els indefinits, amb un 65%; seguits dels temporals, amb un 33%. La resta corresponen a persones 

treballant sense contracte (1%) i a altres modalitats (0,7%).  

 

La jornada completa és majoritària en les consultes rebudes de les persones treballant, amb un 63,5%.  

 

En quant als rangs salarials, el 34% de les consultes que han manifestat el seu salari estan entre els 

13.300€ i els 18.000€, un 17% té un salari per sota dels 10.500€ i només un 7% el té per sobre dels 30.000€. 

 

Els principals sectors d’on procedeixen la major part de les consultes són el comerç (17%); la restauració 

(12%); les activitats sanitàries (8%) i les activitats administratives (7%) i el tercer sector (7%).  

 

Taula 3.6 Sectors laborals de les persones 

ateses 

Activitats administratives 7% 

Activitats sanitàries 8% 

Administració Pública 3% 

Altres 13% 

Comerç 17% 

Construcció 3% 

Educació 6% 

Hoteleria 3% 

Indústria 6% 

Missatgeria 0,5% 

Neteja edificis i locals 0.3% 

Oci Nocturn 0,4% 

Restauració 12% 

Telecomunicacions 3% 

Tercer sector 7% 

Transport 2% 
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Treball llar i cures 5% 

 

El 69% de les consultes ateses han estat formulades per persones que treballen a Barcelona ciutat, sent 

Eixample el districte majoritari, seguit de Ciutat Vella i Barcelona en general (diferents territoris).  

 

 

Taula 3.3 Persones usuàries per districte de 

residència 

Barcelona 72% 

Eixample   15% 

Ciutat Vella   12% 

Barcelona (diferents Districtes, barris) 8% 

Sant Martí   8% 

Sants-Montjuïc   7% 

Sarrià-Sant Gervasi   5% 

Horta-Guinardó   5% 

Gràcia   4% 

Nou Barris   3% 

Les Corts   3% 

Sant Andreu   2% 

Resta dela provincia de Barcelona 24 

Altres 4% 

 

3.4. VALORACIÓ FINAL 

Pel que fa a la valoració final dels Punts de Defensa dels Drets Laborals, les persones usuàries d’aquest 

servei han valorat amb una puntuació de 9.8 punts la qualitat del servei rebut, i gairebé un 98% de les 

persones afirmen que tornarien a demanar cita en cas de tenir una nova consulta. 


