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L’assessoria jurídica gratuïta de la Fundació Comtal, un recurs molt
valuós

Moltes persones necessiten orientació legal en diferents matèries però no tenen els mitjans per accedir-hi. Amb
la voluntat d’ajudar les persones a resoldre els seus dubtes administratius i jurídics, neix el Projecte
d’Assessorament Jurídic de la Fundació Comtal [1]. Es tracta d’un servei sorgit inicialment amb la voluntat
d’ampliar i millorar la qualitat de l’atenció que donada en el Punt d’Informació Tria [2], al barri del Casc Antic de
Barcelona. Amb el temps, però, s’ha consolidat com un recurs autònom establert com a referent tant per a
particulars com per a professionals de diferents entitats.
Depèn del treball de persones voluntàries llicenciades en dret que donen recolzament i assessoren jurídicament
a totes les persones que sol·liciten cita prèvia. Funciona a través de consultes de 30 minuts en les quals
els beneficiaris exposen el seu cas i les seves dubtes en matèria d’ocupació, d’estrangeria, etc. S’atenen
mensualment nombroses consultes i de qualsevol tipus, tot i que el servei que s’ofereix és exclusivament
orientatiu i no s’actua en cap cas davant de la Justícia. De fet, en cas de detectar la necessitat d’un lletrat, es
deriva la persona a professionals més especialitzats que puguin oferir assistència lletrada.

Quin tipus de material informatiu trobem?
Es posa a disposició de la ciutadania un recull de material pràctic i informatiu de fàcil comprensió amb
l’objectiu de facilitar als usuaris els recursos amb els que actuar de mantera autònoma davant tot els tràmits
que no requereixen presència d’un professional davant l’Administració.
En matèria d’estrangeria, el servei posa a disposició de les persones immigrades fitxes pràctiques
d’orientació que els permetin realitzar tràmits de permisos de residència. De fet, arrel de la progressiva i
constant arribada de població immigrada, el servei s’ha anat especialitzant, oferint acompanyament, acollida i
orientació en tots els tràmits administratius relacionats amb la regularització administrativa.
L’assessoria jurídica de la Fundació Comtal, a més, compta amb el suport del Centre d’Informació de
Treballadors Estrangers (CITE).
Pel que fa als tràmits laborals, també es confeccionen fitxes explicatives que faciliten als usuaris la
comprensió dels seus drets laborals bàsics, els diferents tipus de contractació i el dret de la Seguretat
Social. Els joves que tinguin dubtes relacionats amb aquest àmbit, poden sol·licitar una cita amb els assessors
per tal que aquests resolguin les seves consultes. El servei també compta, en aquest sentit, amb la col·laboració
de Comissions Obreres (CCOO).
Per últim, el coordinador del projecte, amb el suport de la resta d’equip de voluntaris especialitzats, també
organitza tallers i xerrades adreçades a usuaris/àries i/o professionals d’entitats. L’objectiu de la
celebració d’aquestes activitats és informar sobre les últimes novetats i aspectes legals d’interès.

Més informació | Fundació Comtal – Assessorament jurídic [1]
Contacte | comtal@comtal.org [3] i 933 199 855
Si vols col·laborar com a voluntari [4]
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