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Resum
El dilema ètic que planteja aquest document se centra en dues problemàtiques que han
estat proposades pels professionals del Pla de Ciutadania i Immigració i dels Serveis
Socials Bàsics. En primer lloc planteja en quins casos aquests professionals han de donar
informació sobre el programa de retorn assistit a les persones que s'adrecen als serveis i,
en segon lloc, planteja la qüestió de quan i com el professional ha d'emetre la seva opinió
professional sobre la conveniència de les persones ateses d'acollir-se a aquest programa.
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1. Concreció de la problemàtica
L'actual crisi econòmica i la dificultat per aconseguir un lloc de treball afecta
especialment la població estrangera. Això fa que algunes persones d'aquest col·lectiu
que es troben en situació de risc social, valorin la possibilitat de retornar al seu país
d'origen o de traslladar-se a un altre territori. En la majoria de casos, el retorn es fa amb
els recursos personals i sense suport institucional, però en altres, les persones s'acullen
als programes de retorn assistit anomenats Pla de Retorn Voluntari(1).
Hi ha situacions en les quals cap membre de la família treballa i les prestacions públiques
que reben són molt reduïdes o s'han acabat. En aquestes situacions, els professionals
dubten de si és procedent abordar la qüestió del retorn, perquè potser és immiscir-se en
qüestions que la persona pot considerar molt personals, o perquè poden ferir la seva
sensibilitat, per exemple perquè la persona se sent plenament integrada i pot considerar
injust que se'l segueixi tractant com un estranger. La possibilitat de plantejar-los la
possibilitat del retorn es fa més evident en aquelles situacions en les quals la persona té
xarxa social al seu país d'origen i en canvi aquí està sola, o quan les possibilitats d'un futur
millor són més altes en altres països de la Unió Europea.
Aquestes situacions són poc habituals, però quan es produeixen, la manca de criteris
consensuats fa que els professionals es plantegin si la seva actuació és èticament,
jurídicament i professionalment correcta i, en algunes ocasions, que no tots els
professionals actuïn de la mateixa manera.
Aquesta qüestió planteja diferents problemàtiques:
1) Quan una persona d'origen immigrant demana informació als Serveis Socials
Bàsics sobre el programa de retorn assistit, el professional es qüestiona si és
correcte emetre l'opinió professional sobre la conveniència d'acollir-se al

(1) Hi ha dos programes: el Pla de Retorn Voluntari, que gestiona l'Organització Internacional de Migracions (OIM); i el Pla de Retorn Voluntari del Ministeri
de Treball i Seguretat Social (Real Decret 1800/2008, de 3 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial Decret-Llei 4/2008, de 19 de setembre, sobre
abonament acumulat i de forma anticipada de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers no comunitaris que retornin
voluntàriament als seus països d'origen).
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programa, o bé s'ha de limitar a informar. I, en el supòsit que es consideri que s'ha
de donar l'opinió professional, de quina manera s'hauria de fer?
2) En el cas de persones d'origen immigrant dels quals tenim indicadors que
assenyalen que tenen possibilitats de tenir un futur millor en el seu país d'origen o
en altres països de la Unió Europea, i ells no demanen informació sobre aquesta
qüestió ni parlen del tema, els professionals han de plantejar la qüestió i informarlos de les possibilitats de retorn? Han d'emetre la seva opinió professional? Si és
aconsellable o fins i tot necessari fer-ho, quan ho han de fer i de quina manera?

2. Aspectes ètics i jurídics
Hi ha molts referents ètics i jurídics, però ens centrarem en la Llei 12/2007 de serveis
socials. L'article 5 d'aquesta llei assenyala que els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials són, entre altres, assegurar una atenció personalitzada, respectar sempre
la dignitat de la persona i els seus drets, i facilitar que les persones disposin de les
condicions adequades per a desenvolupar els seus projectes vitals, dins la unitat de
convivència que desitgin. L'article 8 insisteix en el fet que cal garantir la dignitat, els drets
i les llibertats fonamentals de les persones ateses i a facilitar-ne l'exercici.
L'article 10 d'aquesta mateixa llei diu que totes les persones ateses pels serveis socials
tenen dret a reclamar i rebre informació veraç sobre els serveis i les prestacions
disponibles, a que sigui suficient, entenedora i que, si s'escau, inclogui la qualificació de
les necessitats dels familiars o de les persones que en tenen cura.
Rebre informació, per tant, és un dret de les persones ateses pels serveis socials, i donarla de forma veraç, suficient, entenedora i respectuosa, una obligació dels professionals.
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3. De què parlem quan diem opinió professional?
És important diferenciar opinió professional, opinió personal del professional i opinió personal
de la persona atesa. L'opinió professional és aquella que el professional emet amb criteris
de veracitat, objectivitat, racionalitat i raonabilitat, i és una opinió desitjable en les
relacions professionals. És més que un diagnòstic: és una valoració de les dades i de la
situació amb criteris prospectius i, per tant, d'actuació. L'opinió personal del
professional, en canvi, és aquella que s'emet a partir de criteris subjectius i és un tipus
d'opinió que cal defugir. Finalment, l'opinió personal de la persona atesa és una opinió
subjectiva de la persona a la qual s'atén. Aquesta opinió subjectiva de la persona atesa
pot arribar a esdevenir un factor objectiu pel professional, un factor que es dóna i que el
professional ha de tenir en compte en la seva anàlisi. El professional pot incentivar i
acompanyar els processos de deliberació i decisió de les persones ateses, però sempre de
forma respectuosa amb la seva dignitat i llibertat personal, evitant qualsevol forma
d'ingerència o influència indeguda.
Quan l'opinió professional no es pot donar per manca d'informació o d'indicadors fiables,
cal evitar les opinions personals. En aquestes situacions, però, s'ha d'intentar identificar
la informació o els indicadors que no es tenen i que són necessaris per emetre una opinió
professional, o s'ha d'orientar la persona atesa sobre el procés a seguir per poder prendre
una bona decisió.
En les situacions que ens ocupen, l'objectivitat requereix complir al menys aquestes tres
condicions: (i) tenir en compte tots els factors significatius de la situació de la persona
que demana la informació i dels membres de la seva unitat familiar de convivència; (ii)
tenir en compte els factors significatius de la situació socioeconòmica del territori; i (iii)
que l'anàlisi de les dades i de la informació sigui objectiva, racional i raonable. Veiem-los
un a un.
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1) Tenir en compte tots els factors significatius de la situació de la persona que
demana la informació i dels membres de la seva unitat familiar de convivència. En
aquest sentit i sempre que sigui possible, cal considerar aquests 5 àmbits i
aspectes de cada un d'ells:
(a) Sanitari:
– Estat de salut i necessitat de recursos i/o tractaments sanitaris
específics.
– Grau de cobertura sanitària.
(b) Social:
– Cobertura de les necessitats bàsiques (habitatge, alimentació,
subministraments energètics, etc.) amb recursos propis.
– Situació econòmica (ingressos, deutes, capacitats d'estalvi, etc.).
– Situació administrativa (permís de residència i/o treball, antecedents
penals, sol·licitud de nacionalitat en tràmit, etc.).
– Xarxa de suport social, participació en activitats socials i arrelament al
territori.
– Persones a càrrec.
– Desarrelament al país d'origen.
(c) Educatiu i formatiu:
– Nivell de formació (alfabetització, tipus de formació, convalidació
d'estudis, etc.).
– Escolarització de les persones a càrrec.
– Competències lingüístiques (coneixement del català, castellà o d'altres
llengües).
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(d) Laboral:
– Situació laboral actual.
– Capacitats personals, hàbits laborals i possibilitats de mobilitat (carnet
de conduir, cotxe propi, existència de transport públic, etc.).
– Grau de motivació vers la inserció laboral.
– Experiència laboral i estabilitat.
(e) Familiar:
– Xarxa de suport familiar, tant al territori com al país d'origen.
2) Tenir en compte els factors significatius de la situació socioeconòmica del
territori. Per tal de poder facilitar una informació acurada i el més objectiva
possible a la persona que s'adreça al servei, caldrà, sempre que sigui possible,
informar, de forma entenedora per a la persona atesa, sobre la situació
econòmica, l'evolució del mercat de treball i les previsions econòmiques de la
comarca. En aquest sentit, és convenient oferir informació dels indicadors de la
pròpia comarca i de Catalunya, obtinguda de fonts oficials i tramesa de forma
entenedora. Aquests indicadors són: taxa de creixement real del PIB (general i per
sectors d'activitat); taxa d'atur (del total de la població i de la població d'origen
estranger); atur registrat en la població estrangera (homes i dones per franges
d'edat); taxa d'atur de llarga durada de la població d'origen estranger; contractació
registrada (total de la població, homes, dones, població d'origen estranger),
afiliació a la Seguretat Social, taxa de risc de pobresa a Catalunya.
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3) Que l'anàlisi de les dades i de la situació sigui objectiva, racional i raonable. Una
anàlisi professional ha de tenir el rigor científic o procedimental propi de les
ciències humanes i socials. En aquest sentit, la informació ha de provenir de dades
empíriques o fonts fiables i ha de seguir les normes de la racionalitat.
El grau d'exigència de la veracitat de les fonts, dependrà del grau d'exigència de la
veracitat del diagnòstic. Per exemple, una persona que simplement demana
informació sobre una situació que l'afecta només a ella i enganya al professional
en les dades que li facilita, en general no afecta la bona praxi professional no
contrastar aquestes dades. Contràriament, quan la possibilitat d'engany o
d'imprecisió en les dades recollides i, per tant, en el diagnòstic, pot condicionar
una ajuda social, o afectar terceres persones en situació de vulnerabilitat, el
professional ha de ser exigent en la veracitat de les dades obtingudes.
Ara bé, en la majoria de les situacions no n'hi ha prou amb l'objectivitat i la
racionalitat, perquè les anàlisis i sobretot les opinions també han de ser raonables.
Allò raonable parteix i se serveix de l'objectivitat i la racionalitat, però va més enllà
incorporant-hi la dimensió moral i ètica. Una anàlisi, una decisió i una actuació
raonable tenen en compte la condició humana (carregada de projectes,
esperances, intencions, valors, virtuts, etc.), els itineraris vitals i la relació amb les
altres persones. Una bona manera d'aconseguir anàlisis, decisions i actuacions
raonables és l'acció comunicativa i la prudència. Per tant, sempre que sigui
possible i necessari, les opinions professionals es deliberaran o contrastaran amb
l'equip professional.
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4. L’opinió professional com a darrera fase d’un procés
L'opinió professional és la darrera etapa d'un procés que, en el tema que ens ocupa, passa
al menys per quatre fases:
(1) Informació. A la segona fase, el professional informa la persona sobre les
diferents opcions de retorn al país d'origen o sobre les possibilitats de trasllat a un
altre territori on tingui més xarxa social o familiar.
(2) Recollida i valoració de la informació. La primera fase és aquella en la qual el
professional escolta la demanda o la situació de la persona atesa, recull i analitza
la informació que ha rebut les dades de les quals disposa (abans, durant o després
de la sessió). En algunes ocasions, aquesta primera fase pot ser molt breu (per
exemple perquè la persona no vol donar gaire informació) i es pot reprendre
posteriorment, a mesura que es va avançant en el procés.
(3) Estructuració de la informació. A la tercera fase, el professional i la persona
atesa estructuren tota la informació de la primera i segona fases. El professional
ajuda a ordenar la informació i a aplicar-la a la situació concreta de la persona
atesa, identificant els pros i contres de les diferents opcions, per tal de facilitar-li la
decisió.
(4) Opinió professional. En la quarta i darrera fase, i sempre que la persona atesa
ho demani o consenti, el professional dóna l'opinió professional sobre quina o
quines de les opcions considera més apropiades.
No obstant, considerem que el principi de consentiment no s'ha de complir quan
l'equip professional considera, de forma objectiva, racional i raonable, que seria
millor per a la persona que s'acollís al Pla de Retorn Voluntari i es donen alguna
d'aquestes dues situacions:
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• que no fer-ho pot afectar negativament a persones amb situació de
vulnerabilitat (menors d'edat, persones amb discapacitat intel·lectual o física,
persones amb demència, etc.) que depenen de la persona atesa. En aquestes
situacions ho justifica la persecució del bé de persones en situació de
vulnerabilitat.
• que la persona és beneficiaria d'una prestació social i informar-la pot generar
un procés de reflexió. En aquestes situacions ho justifica la persecució d'una
bona administració dels recursos públics.
En aquestes dues situacions, el professional té el deure d'informar i emetre la seva
opinió professional, sempre de forma respectuosa i adaptada a la situació, encara
que la persona atesa no li demani o autoritzi.
En tot aquest procés, el professional ha de practicar una escolta activa i tenir una actitud
dialogant, dues actituds que es fonamenten en el reconeixement de la persona atesa i
que persegueixen el seu apoderament i que la intervenció dels Serveis Socials Bàsics
influeixin positivament en el seu itinerari vital.
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5. Conclusions
Donar l'opinió professional és una de les tasques que els professionals dels serveis socials
tenen encomanades, forma part d'un procés i ha de ser veraç, objectiva, racional i
raonable, entenedora i respectuosa.
Per informar o donar l'opinió professional, la persona atesa l'ha d'haver demanat. Si no és
així, el professional li ha de demanar els consentiment. No obstant això, hi ha situacions
en les quals el professional ha de valorar si és necessari fer una excepció i informar o
emetre l'opinió professional sense que li demanin o sense demanar el consentiment.
Aquestes situacions poden ser:
(i) Quan no acollir-se al Pla de Retorn Voluntari pot afectar negativament a
persones amb situació de vulnerabilitat (infants o adolescents, persones amb
discapacitat intel·lectual o física, persones amb demència, etc.) que depenen
de la persona atesa (Convenció sobre els drets dels infants, Llei 14/2010 dels
drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, Convenció sobre els drets
de les persones amb discapacitat).
(ii) Quan la persona és beneficiària d'una prestació social i informar-la pot iniciar
un procés de reflexió o d’actuació que no s'ha pogut generar mitjançant altres
actuacions. Quan passa això, el professional ha de ser molt rigorós en l’anàlisi
de les conseqüències que es poden provocar i actuar de forma especialment
sensible i respectuosa amb la situació de la persona atesa. Les intervencions
professionals han de perseguir sempre la millora d'una situació o evitar que
empitjori.
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6. Discussió
En la deliberació d'aquesta qüestió han aparegut les següents dificultats i s'han obert
els següents interrogants:
1) Dificultat de determinar i objectivar els factors significatius de la situació
socioeconòmica del territori.
2) Dificultat d'establir els indicadors de valoració de la situació personal de la
persona que s'atén.
3) No s'ha trobat bibliografia ni documentació que tracti aquesta qüestió.
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