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Què és la discriminació 

“[…] tota distinció, exclusió, restricció o preferència basada en 

determinats motius, com són la raça, el color, el sexe, l’idioma, 

la religió, l’opinió política o d’una altra índole, l’origen 

nacional o social, la posició econòmica, el naixement o 

qualsevol altra condició social, i que tinguin per objecte o per 

resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o 

exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i les 

llibertats fonamentals de totes les persones” 

Observació General núm. 18 del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides 
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Prevenció: 
Ciutat lliure de 
discriminacions 

Consolidar l'OND com 
l'òrgan i l'espai municipal 
referent en la lluita contra 

les discriminacions 

Visibilitzar i contrarestar els 
diferents tipus de 

discriminacions a la ciutat 

Garantia: 
atenció i 
mediació 

Garantir una atenció i 
acompanyament de 

qualitat a les persones que 
han patit una discriminació 

Desenvolupar els 
mecanismes de garantia i 

de reparació de 
discriminacions a nivell 

municipal 

Objectius: 
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Estructura OND: 

OND 

ÀMBIT DE PREVENCIÓ 
Cente de Recursos 
de Drets Humans 

ÀMBIT DE GARANTIA 

Servei d’informació 
i acompanyament 

psicosocial 

Servei 
d’Assessorament 

jurídic 

Mediació 
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Consolidar l'OND com l'òrgan i l'espai municipal 
referent en la lluita contra les discriminacions 

Ser referent per la resta de serveis municipals, 
assessorant en matèria de polítiques de no 

discriminació i de situacions de discriminació 

Abordar transversalment les causes de 
discriminació  

Ampliar els casos i situacions a les que té accés 
l'OND 

Donar a conèixer l'OND i la seva tasca a la 
ciutadania 

Ampliar l'espai i la funcionalitat de la seu de 
l'OND 

Albergar els serveis i ens municipals que tenen 
com a objectiu la lluita contra les 

discriminacions prioritzades 

Visibilitzar i contrarestar els diferents tipus de 
discriminacions a la ciutat 

Fomentar el coneixement dels drets dels ciutadans i 
ciutadanes i els compromisos de l'Ajuntament per 

fer que a la ciutat es respectin aquests drets   

Sensibilitzar i informar la ciutadania sobre les 
diferents discriminacions a la ciutat i els efectes que 

produeixen 

Informar i formar la societat civil amb l'establiment 
del Centre de Recursos en drets humans de la ciutat 

Formar i assessorar als i a les professionals 
municipals sobre drets humans i discriminació  

Enfortir la ciutadania i la societat civil organitzada 
com a defensores de drets humans 

Posar de manifest les especificitats de les diferents 
discriminacions envers les dones 

PREVENCIÓ 
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Garantir una atenció i acompanyament de qualitat 
a les persones que han patit una discriminació 

Atendre a la ciutadania davant de vulneracions per 
discriminació 

Establir un circuit d'atenció eficient a les persones 
que han patit situacions de discriminació   

Desenvolupar els mecanismes de garantia i de 
reparació de discriminacions a nivell municipal 

Potenciar el servei d'Atenció i assessorament 
jurídic a persones usuàries que han patit alguna 

de les discriminacions prioritzades 

Impulsar l'ús del litigi estratègic com a eina de 
protecció i garantia contra discriminacions 

Promoure la coordinació entre els agents i 
institucions competents en matèria de 

discriminacions (Síndic, Síndica, Fiscalia, GUB, 
Mossos...) 

Desenvolupar la capacitat sancionadora de 
l’Ajuntament en la defensa dels drets humans  

Facilitar mecanismes de reparació de la 
discriminació quan sigui possible 

GARANTIA 
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Línies d’actuació: 

32 mesures Àmbit de 
prevenció  

17 mesures Àmbit de 
garantia 
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Informació sobre mecanismes i instruments de no discriminació, des del Centre de Recursos en drets humans. 

Elaboració de diagnosis, informes i projectes en funció de la detecció de necessitats de protecció de drets  

Coordinació  i creació de grups de treball transdiciplinaris amb professionals de diferents administracions i entitats i 
altres agents implicats en la protecció de drets a la ciutat, per àmbitsde treball.   

Coordinació amb altres mecanismes municipals de garantia de drets humans i d’assessorament 

Participació a Consells, Comissions i espais de treball interns municipals amb incidència sobre la promoció i la garantia 
de drets humans 

Increment dels canals d'entrada de casos de discriminació 

Difusió i informació de la tasca de l'OND als treballadors i treballadores municipals dels districtes de la ciutat 

Capacitació dels i les tècniques municipals dels districtes per a la detecció de situacions de discriminació i establiment 
dels circuits de tractament dels casos (antenes o punts focals) 

Coordinació periòdica amb el Servei de Prevenció i Seguretat 

Reforç dels mecanismes de recollida de dades sobre discriminació en l'àmbit municipal 

Consolidar l'OND com l'òrgan i l'espai municipal 
referent en la lluita contra les discriminacions 
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Disseny d'una campanya municipal de difusió de l’OND amb la participació de les entitats i persones defensores de 
drets humans, amb el disseny d’un nou logo i lema. 

Posada en marxa d’un nou web de l’OND 

Elaboració de nou material i recursos de difusió de l'OND 

Implementació de les noves formes de comunicació amb la ciutadania  

Ampliació i redistribució de l’espai físic de la seu de l’OND 

Acondicionament d'un espai d'actes a la seu de l'OND 

Cessió de l'espai d'actes i de treball a organitzacions defensores de drets humans de la ciutat 

Utilització de l’espai d’actes com a referent d’exposicions permanents culturals en matèria de drets humans. 

Establiment de la seu del Centre de Recursos en drets humans de Barcelona, i acords amb altres serveis com ara 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el projecte ABITS, els PIADs o el Centre de recursos LGTBI. 

Consolidar l'OND com l'òrgan i l'espai municipal 
referent en la lluita contra les discriminacions 
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Realització d'una enquesta a la ciutadania sobre el seu coneixement dels drets humans i dels recursos existents, així 
com de la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) 

Disseny d'una campanya municipal de difusió de la CESDHC i dels drets que se'n deriven 

Celebració d'una conferència europea en motiu del 20è aniversari de la CESDHC i del 70è de la Declaració universal 
dels drets humans i el 20è de la pròpia OND 

Coordinació amb altres departaments i serveis municipals per campanyes municipals específiques sobre diferents 
tipus de discriminació i delictes i discursos d'odi 

Gestió dels actes i campanyes de les dates internacionals commemoratives de col·lectius discriminats 

Col·laboració amb entitats especialitzades, l’àmbit universitari i organismes internacionals especialitzats en drets 
humans 

Assessorament i informació a organitzacions i a la ciutadania de les diverses normatives i recursos existents sobre 
drets humans 

Visibilitzar i contrarestar els diferents tipus de 
discriminacions a la ciutat 
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Informació, formació i facilitació d'espais i documentació pel desenvolupament d’activitats i experiències relacionades 
amb els drets humans 

Desenvolupament del pla de formació en drets humans i diversitat a organitzacions i a la ciutadania 

Assessorament sobre discriminació i drets humans a través del Centre de Recursos de Drets Humans 

Impuls d'un espai per  les organitzacions i persones defensores de drets humans de Barcelona 

Incorporació de la perspectiva de gènere i d'interseccionalitat cap a les dones en l'execució de les accions de la 
Mesura de govern 

Visibilització de l'impacte específic de la interseccionalitat en la discriminació cap a les dones 

Visibilitzar i contrarestar els diferents tipus de 
discriminacions a la ciutat 
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Acollida  i atenció de persones usuàries que expressin situacions de discriminació de presencialment o a través d’eines 
virtuals 

Acompanyament psicosocial de primera instància a les persones usuàries que han patit la discriminació i derivació a 
altres serveis especialitzats segons la pertinença 

Diagnòstic del cas, definició de la intervenció més adequada, avaluació i seguiment de l'expedient, segons criteris de 
victimització en aplicació jurídica de l’estatut de la víctima 

Millora de la base de dades dels expedients treballats 

Establiment de protocols específics per a la recepció i la derivació de casos de discriminació 

Coordinació amb el Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona 

Proposta de Reglament de funcionament de l'OND 

Garantir una atenció i acompanyament de qualitat a 
les persones que han patit una discriminació 
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Atenció i assessorament jurídic a persones usuàries que han vist els seus drets vulnerats 

Assessorament al personal tècnic en la seva tasca d'intervenció 

Elaboració d'informes jurídics especialitzats  

Revisió de les ordenances municipals segons els estàndards de drets humans 

Selecció de casos especialment significatius per a dur a terme litigis estratègics contra delictes i discursos d'odi 

Via d'intercanvi d'informació entre la Fiscalia Provincial de Barcelona, Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Barcelona 
en casos de delictes i discursos d'odi a la ciutat 

Creació d'un protocol municipal per donar resposta coordinada i eficaç en les situacions de delictes i discursos d'odi a 
la ciutat en les que intervingui la Guàrdia Urbana a la ciutat, tal i com ja recull el pla contra la islamofòbia. 

Establiment de protocols d’informació a Guardia Urbana de situacions de discriminació 

Exploració de la possibilitat de conciliació entre les parts  

Potenciació de la mediació com a eina necessària en la resolució de conflictes de discriminació que arribin a l’OND 

Desenvolupar els mecanismes de garantia i de 
reparació de discriminacions a nivell municipal 
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COORDINA  

amb els diferents 
actors de la ciutat que 

treballen contra la  

Discriminació 

ACOMPANYA 
 a les persones que 

han patit 
situacions de 
discriminació 

ASSESSORA  
des d’un punt de 
vista jurídic a les 

persones que han 
viscut situacions 
de discriminació 

MEDIA 
Facilitant 

processos entre 
els actors d’un 

conflicte 
discriminatori 

SANCIONA 
 les actituds i 

les accions 
discriminatòries 
a la ciutat dins 
del seu àmbit 
competencial  

SENSIBILITZA  
la ciutadania en 
el respecte i la 
promoció dels 

DH 

FORMA 
 a la ciutadania 
des del Centre 
de Recursos de 

DH 

ÀMBIT 
GARANTIA ÀMBIT 

PREVENCIÓ 

PERSONES DISCRIMINADES 

SITUACIONS DE CONFLICTE 

INFORMA 
 sobre els drets 
de ciutadania i 

els diferents 
tipus de 

discriminació 
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Eixos de discriminació prioritzats: 

Per pertànyer a una ètnia, cultura o origen nacional o 
geogràfic determinat  

Per professar una religió o una convicció determinada 

Per la seva orientació sexual i/o identitat sexual 

Pel seu gènere  

Pel seu estat de salut  
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Actuació en àmbits concrets: 

Dret d’admissió 

Accés a l’habitatge 

Laboral 

Diversitat funcional 

Salut mental 



Gràcies per la vostra atenció! 

http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ 


