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Introducció 
 
 
 
 
 

 

 

El 2 de novembre de 2021 el Centre de Recursos en Drets Humans de l’Ajuntament de 

Barcelona va organitzar un acte per parlar de les discriminacions a la ciutat de Barcelona. 

En el marc del programa es va realitzar un debat sobre la incorporació de dades d’origen 

ètnic i/o racial en estudis i enquestes, el que en Anglès es coneix com “equality data”. La 

taula de debat va comptar amb les ponències de Mª Carmen Cortés Amador, advocada de 

la Fundación Secretariado Gitano; Nicolás Marugán, subdirector general per a la Igualtat 

de Tracte i Diversitat Ètnico Racial del Ministeri d’Igualtat; Màrius Boada, director de 

l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona; i Yeison F. García, politòleg i 

activista antiracista.  

 

Els temes que es van tractar van ser els elements fonamentals del debat en dades sobre 

igualtat, la posició de la societat civil al respecte i possibles aplicacions i avenços en la 

matèria.  

 

En el present document s’ha recollit un resum dels document tècnics que van servir de 

base per preparar la sessió, juntament amb les principals aportacions de les ponents i les 

conclusions destacades del debat. El document s’enllesteix amb un annex amb altres 

referències a declaracions, plans i programes que, a nivell internacional, europeu i nacional 

donen suport a la recollida de dades d’igualtat.  
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Les dades sobre la 
igualtat 
 

 

 
 

 

 

El concepte de “dades sobre la igualtat” fa referència a la pràctica de recollir dades 

personals  desglossades que es puguin utilitzar per a avaluar la situació 

comparativa de grups discriminats o susceptibles de ser discriminats. Donat que la 

manca de dades fiables i comparables contribueix a la invisibilització de les 

discriminacions, la finalitat de la recol·lecció de dades sobre igualtat és l’obtenció 

d’informació en base a dades fiables i comparables sobre la situació real de certs 

col·lectius per tal de visibilitzar les discriminacions i facilitar la formulació de 

polítiques eficaces per treballar envers el tracte igualitari real1.   

 

Segons el European Handbook on Equality Data, un document guia produït pel Subgroup 

on Equality Data de la Comissió Europea, les dades sobre la igualtat poden ser qualsevol 

tipus d’informació que sigui útil per la finalitat de descriure i analitzar l’estat de la 

desigualtat. La informació pot ser qualitativa o quantitativa i pot analitzar les desigualtats o 

les seves causes i efectes en la societat, i no és necessari que hagi estat recollida amb la 

finalitat de servir com a objecte de d’estudi de dades sobre igualtat2.  

  

Alguns dels eixos principals de discriminació a considerar en les dades sobre igualtat són 

l’origen nacional o ètnic, la racialització, el gènere, la orientació sexual o l’edat, entre altres. 

En anglès, aquest terme és conegut com a “equality data”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Definició formulada a partir de ENAR (Xarxa Europea Contra el Racisme) i la Comissió Europea.  

2
  Extret de https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/equality-data-collection_en  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/equality-data-collection_en
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Recomanacions i bones 
pràctiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Els Estats signataris de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides es van comprometre el 2015 a 

“no deixar ningú enrere” i a fer un desglossament més sistemàtic de dades estadístiques per 

contribuir a la consecució i la mesura dels objectius. Des de l’Oficina de l’Alt Comissionat de 

les Nacions Unides (OHCHR) es recorda la importància de fer-ho amb un enfocament basat 

en drets humans, i evitar així els riscos associats a la recollida de dades sobre 

discriminacions i garantir la protecció dels drets de les persones. En aquesta línia, s’ha fet 

un recull preliminar de principis, recomanacions i bones pràctiques3: 

 

 

 

 

Concepte  Principis fonamentals   

Participació   
  
La participació dels grups de població 
pertinents en les tasques de compilació 
estadística (inclosos el planejament, la 
recopilació, la difusió i l'anàlisi de les dades).  

 Estudiar una gamma de processos que propiciïn i 
encoratgin la participació.  
 

 Informar clarament sobre com es duen a terme els 
processos de participació i quins són els resultats 
d'aquests intercanvis.  
 

 Assegurar que les opinions dels grups en major 
situació de vulnerabilitat o marginalitat, així com dels grups 
que corren el risc de veure's discriminats, estiguin 
representades en la mostra. 
  

 Conservar la memòria institucional i el coneixement en 
relació a la informació compilada mitjançant els processos 
de participació.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 Nacions Unides – Alt Comissionat de Drets Humans (2018) Enfoque de datos basado en derechos humanos  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_SP.pdf
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Desglossament de dades  
  
Permet que els usuaris comparin entre sí els 
diferents grups de població i comprenguin les 
situacions de cada grup específic. El 
desglossament exigeix la compilació de dades 
sobre les principals característiques.  

 Per a identificar i comprendre les desigualtats es 
necessiten dades més detallades que les que figuren en 
les mitjanes nacionals.  
 

 Cal que les dades puguin desglossar-se segons les 
característiques principals definides amb  

 conformitat als estàndards del marc internacional dels 
drets humans.  

 

 Per a recopilar dades que permetin el desglossament 
pot ser necessari l'ús d'enfocaments alternatius de 
mostreig i recopilació.  
 

 La inscripció de la data de naixement és fonamental 
per a l'elaboració de conjunts estadístics susceptibles d'un 
desglossament minuciós.  

Autoidentificació  
  
Per als fins de la compilació estadística, els 
grups de població d'interès han d'auto-definir-
se. Els individus han de tenir l'opció de revelar 
o retenir informació sobre les seves 
característiques personals.  

 Les dades relatives a les característiques personals 
han de provenir dels individus als quals aquestes dades es 
refereixen (a discreció de cadascú).  
 

 Les activitats de recopilació de dades han de realitzar-
se de manera adequada al principi de drets humans de ‘no 
causar mal’ (do no harm).  

Transparència   
  
Les persones encarregades de recopilar les 
dades han de proporcionar informació clara i 
de fàcil accés sobre les seves operacions, fins 
i tot sobre el disseny de la recerca i la 
metodologia de recopilació de dades. Les 
estadístiques compilades per les entitats 
estatals han de ser accessibles a la població.  

 Les estadístiques oficials formen part del dret públic a 
la informació.  
 

 La informació relativa a la manera en què es compilen 
les estadístiques ha d'estar a l'abast de la població. 
 

 Després de la compilació, les dades s’han de difondre 
com més de pressa millor.  

Privacitat  
  
La informació revelada a les persones 
encarregades de la recopilació de dades ha 
de ser protegida i garantir la seva privacitat, 
cal mantenir el caràcter confidencial de les 
respostes i la informació personal.  

 La privacitat i la confidencialitat han d'examinar-se 
juntament amb l'accés a la informació. 
 

 La informació que identifica a les persones o que 
revela les característiques personals d'un individu no ha de 
fer-se pública com a resultat de la difusió d'estadístiques.  
 

 Les persones encarregades de la recopilació de dades 
han de disposar de mecanismes i procediments sòlids per 
a protegir les estadístiques. 

 

 La publicació de dades personals només ha de dur-se 
a terme amb l'autorització de la persona interessada (o 
dels seus corresponents representants).   

Rendició de comptes  
  
Les persones encarregades de la recopilació 
de dades tenen l'obligació de defensar els 
drets humans durant les seves operacions i 
les estadístiques hauran d'utilitzar-se per a 
exigir als Estats i altres agents que retin 
comptes en matèria de drets humans.   

 Les dades poden i han d'utilitzar-se per a exigir que els 
garants de drets humans rendeixin comptes sobre els seus 
actes.  
 

 Les Oficines Nacionals d'Estadística són titulars 
d'obligacions en matèria de drets humans i han de rendir 
comptes en el relacionat al respecte, la protecció i el 
compliment d'aquests drets.  
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Així mateix, el Subgroup on Equality Data compta amb una guia pràctica que indica els 

criteris a seguir a l’hora de recollir dades sobre la igualtat i quin ús se n'ha de fer 

posteriorment. Concretament, en la recopilació de dades d’origen ètnic i/o racial en estudis i 

enquestes, s'hauria de complir amb els següents criteris4:   

 

 

 Auto-identificació: les poblacions d’interès per l’estudi s’han d’auto-definir en 
termes d’auto-identificació, ja que la identificació feta per una tercera persona pot no 
coincidir amb com la persona en qüestió s’identifica. 
  

 Transparència: és necessari explicar la finalitat de l’obtenció de dades. Això 
contribuirà a augmentar el nivell de confiança de la persona enquestada.  

 

 Involucració de les comunitats/grups d'interès: és necessari assegurar-se que 
les comunitats o grups situació dels quals s’estudia són tractades com a expertes de 
la seva pròpia realitat. Això contribueix a contrarestar biaixos inconscients.  
 

 Definicions, conceptualitzacions i categoritzacions: poden influenciar possibles 
respostes, és necessari explicar amb claredat a les persones enquestades els 
criteris bàsics utilitzats per a mesurar els conceptes.  
 

 Multidimensionalitat: és necessari donar l'opció d'indicar múltiples grups 
ètnics/afiliacions o una combinació d'elles en les enquestes, ja que hi ha identitats 
multidimensionals i mesclades.  
 

 Actualització de les dades: les classificacions utilitzades s’han d’actualitzar de 
manera regular ja que és possible que l'auto-identificació de les persones 
enquestades hagi canviat.  

 

 Consens previ: és necessari acordar un consens previ sobre quina terminologia 
s’utilitzarà en la documentació resultant de l’enquesta. Per exemple, quina 
terminologia consideren acceptable els pares i mares de fills i filles “mixtos”? 
Accepten el terme “biracial”?  
 

 Espais de resposta lliure en les classificacions d’enquestes: la pre-codificació o 
pre-classificació de grups ètnics pot dur a perdre informació detallada important. 
Sempre es recomana l’elaboració de classificacions en cooperació amb les 
comunitats i grups de qui es recullen les dades.  
 

 Visualitzar totes les opcions possibles: les preguntes sobre identificació racial o 
ètnica han de ser formulades de manera que la persona pugui veure i entendre totes 
les opcions possibles abans de decidir una resposta.  
 

 Retenció d’informació: s’ha de donar la opció a la persona enquestada de retenir 
informació dels seus trets personals. Cal comunicar amb transparència la 
opcionalitat de respondre totes les qüestions.  

 

 Consentiment: les dades s’han de recollir sempre amb el ple consentiment i 
consciència de la persona enquestada.  
 

 Voluntarietat: la persona enquestada ha de respondre l’enquesta per voluntat 
pròpia.  

 

 Formació del personal: es recomana la inversió en la formació de les professionals 
que duran a terme les enquestes.  

                                                      
4
Extret de: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_racial_or_ethnic_origin_f

inal.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_racial_or_ethnic_origin_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_racial_or_ethnic_origin_final.pdf


Incorporació de dades d’origen ètnic i/o racial en estudis i enquestes 
 

            

6 

 

 Principi de no causar danys: les dades s’han de recollir seguint el principi de no 
causar danys, per evitar sobrecarregar als grups vulnerabilitzats. Sovint s'apel·la a 
alguns grups minoritaris perquè participin en la recerca d'estudis, però no 
necessàriament veuen canvis com a resultat o cap benefici directe. Cal destacar 
clarament els beneficis de la participació i quins són els objectius clau.  

 
L’article 9 del Règim General de Protecció de Dades (RGPD) recull les dades d’origen ètnic 

o racial, entre d’altres, com a “dades sensibles”,  i prohibeix el tractament d’aquest tipus de 

dades. Per aquest motiu, el mateix article del Consell d’Europa compta amb una llista 

d’exempcions per la recol·lecció d’aquest tipus de dades, entre les quals hi consta que la 

persona interessada doni el seu consentiment explícit o que tingui finalitats d’interès públic, 

finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques5. Al mateix temps, però, 

les dades sobre igualtat es recullen sovint de manera anònima. Si aquest és el cas, el propi 

RGDP estableix que els principis de protecció de dades no s’han d’aplicar a informació 

anonimitzada, i és necessari recollir les dades amb la cura i certesa de que les persones no 

es podran identificar en base amb la informació recollida en l’enquesta o estudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
5
 Podeu consultar tot l’Article 9 aquí: https://www.privacy-regulation.eu/es/9.htm 

https://www.privacy-regulation.eu/es/9.htm
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Claus del debat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Veus favorables 

La recopilació de dades sobre igualtat desagregades per motius de discriminació, recollides i 

publicades regularment, donen suport al disseny eficient i a l’avaluació de les polítiques 

d’igualtat d’acord amb els indicadors rellevants. Les veus favorables a recollir aquestes 

dades indiquen que és important analitzar per què i quin tipus de dades han de recopilar-se 

en relació amb la igualtat i la discriminació per tal de mostrar com es poden reunir aquestes 

dades i formular recomanacions sobre aquest tema.  

 

Les aportacions dels membres del debat organitzat pel Centre de Recursos en Drets 

Humans van dibuixar una visió favorable sobre les dades d’igualtat. Nicolás Marugán, 

subdirector general per a la Igualtat de Tracte i Diversitat Ètnico Racial, va afirmar que 

aquesta temàtica és una de les principals línies de treball del Ministeri de Igualtat.   

 

Marugán destaca dos objectius principals pels quals considera necessària la recopilació de 

dades sobre igualtat:   

 

1. Per a formular polítiques públiques adients per la lluita contra el racisme.   

2. Per a analitzar la implementació inadequada de drets civils, polítics, 

econòmics, socials i culturals al nostre país.   

 

“Calen dades que analitzin quantes persones del poble gitano van a la 

universitat, quantes persones d’origen àrab es troben desocupades, quines 

persones no tenen accés a l’habitatge, etc.”   

 

Fa menció a la publicació del Pla Antiracista de la Unió Europea aprovat el 2020 on es tracta 

el debat, i, tot i que no hi ha consens entre els estats membres, la UE recomana l’anàlisi de 

dades desglossades sobre la igualtat.   

 

El politòleg i activista antiracista Yeison F. García admet en la seva intervenció que les 

dades sobre igualtat no és una temàtica prioritària de l’agenda política del moviment 

antiracista, tot i que comença a posar-se damunt la taula. Marca la distinció entre la 

igualtat real i la igualtat formal, i en aquest sentit defensa que la recol·lecció de dades  
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desagregades ens permet conèixer els problemes específics i construir una igualtat real des 

d’allí.   

 

“Les dades sobre igualtat ens permeten transformar l’imaginari col·lectiu del que 

hem sigut, som i serem. Conformen una possibilitat històrica per acabar amb la 

invisibilitat  

 

estadística, reconèixer les desigualtats estructurals i ampliar el nostre 

enteniment del què pensem que és el racisme. Ens permet trencar amb el 

negacionisme de l’existència d’aquesta xacra.”  

 

En Yeison F. García creu que pot ser una eina útil per instal·lar les demandes antiracistes 

a les agendes públiques i revertir així la situació de discriminació. Considera que la 

millor manera de redistribuir els recursos i el poder és tenint dades al respecte. Cita al 

sociòleg Charles Mills i fa referència al seu concepte de “contracte racial”, en què la societat 

està demarcada entre les persones blanques i les persones no-blanques, amb l’objectiu de 

l’estat de mantenir i reproduir aquest ordre racial, assegurant privilegis dels ciutadans blancs 

i mantenint la subordinació dels no-blancs. Argumenta que la no-existència de dades 

d’origen ètnic o racial ens impedeix treballar en el desmantellament del contracte racial de 

Mills, ja que el silenci de les dades acaba reforçant l’estatus quo.  

 

Finalitza la seva intervenció afirmant que les dades sobre igualtat serien una manera de 

responsabilitzar a l’estat de les discriminacions i reparar desavantatges històrics, 

recuperant la conversa pendent sobre el passat colonial i racista del país.  

 

Mª Carmen Cortés Amador, advocada de la Fundación Secretariado Gitano, es posiciona de 

manera similar a la d’en Yeison. Considera essencial recollir aquest tipus de dades per la 

lluita efectiva contra la discriminació i totes les formes de racisme, i que només així podrem 

mesurar els possibles biaixos discriminatoris i dissenyar polítiques que permetin actuar-

hi al respecte.   

 

En aquesta línia, algunes de les intervencions del debat organitzat pel Centre de Recursos 

en Drets Humans es recolzen en diversos òrgans de la Unió Europea4 que argumenten a 

favor de recollir dades desglossades per impulsar programes de lluita contra la 

discriminació.  

 

Segons el European Handbook on Equality Data, l’existència d’aquestes dades ajudaria a:   

 

 Dissenyar i implementar polítiques públiques d’igualtat i no-discriminació d’una 

manera més eficaç;  

 

 Possibilitar l'avaluació adequada de la implementació de la legislació aplicable en 

matèria d'igualtat a la UE i altres marcs legals i de política corresponents;  

 

 En relació amb l’anterior, supervisar el compliment dels Estats membres amb els 

corresponents estàndards internacionals de drets humans, com la Convenció de les 

Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i la Convenció de les 

Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial;  

 

 Proporcionar una línia de base amb la qual es puguin mesurar els canvis i supervisar 

el progrés de les polítiques al llarg del temps;  
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 Fer seguiment de les tendències en igualtat a través de diferents àrees de la vida, 

com la taxa d'ocupació, el percentatge de persones en l'educació terciària, o el 

percentatge de l’abandonament escolar, per millorar la presa de polítiques basades en 

l'evidència;  

 

 Tenir eines per poder dissenyar campanyes de sensibilització basades en xifres;  

 

 Disposar d’informació per poder incorporar un enfocament interseccional en l’anàlisi 

de les discriminacions, i poder entendre el fenomen de manera més holística;  

 

 A nivell legal, pot contribuir a proporcionar proves de discriminació sistèmica als 

tribunals;   

 

 També és imprescindible per a empreses, institucions públiques i organitzacions, per tal 

de poder complir amb la normativa o directrius existents en quant a contractació de 

determinats col·lectius o el seu accés a béns i serveis;  

 

 Detectar els buits d'evidència on es necessita més investigació;  

 

 Fer visible la infradenúncia, mitjançant la realització d'enquestes de victimització o la 

realització d'experiments de prova de discriminació;  

 

 Finalment, segons menciona el European Handbook on Equality Data, la simple 

existència d’informació desagregada sobre igualtat pot tenir un efecte dissuasiu sobre 

possibles perpetradors, enviant el missatge de que les actituds discriminadores no 

són acceptades i que hi ha eines per a reportar-les i fer-hi front.  

 

 

Riscos i limitacions  

Els arguments principals per part de les persones i col·lectius que s’oposen a la recollida de 

dades sobre igualtat és el mal ús que se’n pot fer i s’ha fet històricament d’elles, en 

contra, precisament, d’aquests col·lectius. A Alemanya, França i Suècia, per exemple, 

alguns representants d'organitzacions de minories i ONG antiracistes solen estar entre els 

que més s'oposen a la recopilació de dades personals. Temen el mal ús d'aquestes dades, 

basat en l'experiència històrica i actual d'abús de dades. Més d'un terç dels participants 

(36%) en l'enquesta de l’ENAR podrien veure problemes derivats de la recopilació de dades 

desglossades sobre la igualtat als seus països, com l'ús de les dades amb finalitats 

il·lícites, la mala interpretació de les dades i l'ús per part de partits racistes o 

xenòfobs.  

 

Les minories a tota la UE han estat ambivalents cap a la recopilació de dades d'igualtat. 

D'una banda, molts se n'adonen de la necessitat i la utilitat d'aquestes dades. Però d'altra 

banda, molts altres han tingut experiències negatives de perfilament racial i no confien que 

les dades seran recollides i utilitzades segons les normes de protecció més adequades.   

Aquest enfocament ha dut a prendre mesures a nivell legislatiu i normatiu, per impedir que 

es pugui preguntar a les persones per la seva pertinença a col·lectius protegits; així ho recull 

la EU General Data Protection Regulation i directives europees com la Racial Equality 

Directive i la Employment Equality Directive; a nivell espanyol, aquest àmbit està recollit en  

 

la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se’n fa un recull a l’apartat “Recomanacions i 

bones pràctiques” del present document.  
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Màrius Boada, director de l’Oficina Municipal de Dades, planteja qüestions importants a tenir 

en compte en el debat, començant pel debat bàsic de com definim la ètnia i la raça. En 

relació amb això, destaca que ni a Catalunya ni a Espanya tenim definicions marcades 

per a l’autodefinició en categories en aquesta matèria.   

 

“Als Estats Units, la gent s’autodefineix en cinc grans categories (blanc, asiàtic, 

negre/afroamericà, nadiu indi o d’Alaska, nadiu de Hawaii o Illes Pacífiques). 

Aquí no comptem amb una classificació establerta i reconeguda per tothom, el 

qual complica la recopilació de dades”.  

 

Més enllà de l’obstacle de l’autopercepció en una societat on no hi ha l’hàbit ni el marc 

establert, també ens trobem amb l’obstacle de la legislació, que no reconeix la 

classificació. El fet que el cens o el padró no continguin aquesta informació limita la 

possibilitat de dur-ho a terme. A aquesta limitació, en Màrius planteja algunes possibles 

sortides, com ara la sobrerepresentació dels col·lectius dels quals se’n vol extreure 

informació, la reconstrucció de grups ètnics a partir de la combinació de diverses variables, 

l’ús de registres que utilitzen certs col·lectius en context de  

 

minoria per a aproximar-s'hi i poder-les enquestar, o l’aproximació a través d’estudis 

qualitatius. No obstant això, aquestes sortides són aproximacions i com a tals no podran ser 

utilitzades com a dades amb fonts de verificació sòlides.   

 

A la taula, en Yeison F. García també planteja quin ús es podria fer d’aquestes dades 

desagregades en cas que, per exemple, l’extrema dreta entomés el poder polític del país. Hi 

hauria alguna manera de tenir la certesa que aquestes dades no serien utilitzades per la 

persecució de comunitats discriminades?  

 

Aquesta qüestió es vincula amb la distinció que cal fer entre la recopilació de dades 

sobre igualtat i el perfilament racial. La primera promou la igualtat demostrant la 

discriminació i facilitant l’avaluació de polítiques respectant la autoidentificació i la privacitat 

dels individus i també assegura la plena consciència i participació activa de la persona. La 

segona, en canvi, és una pràctica duta a terme per cossos externs, en què es senyala una 

persona determinada només pel seu aspecte físic. Un exemple en són les identificacions per 

perfil racial per part dels cossos policials. Aquesta pràctica perpetua la desigualtat ja que 

estigmatitza a certs col·lectius pel seu aspecte físic i no respecta cap dels principis anteriors 

principis de la persona.   

 

La Mª Carmen Cortés es posiciona a favor de la recollida de dades sobre igualtat sempre i 

quant es compleixi amb els principis que es requereixen des dels organismes internacionals 

de defensa dels DDHH. Alguns d’aquests principis són els de participació voluntària, 

anonimat, autoidentificació,  

 

transparència i el principi de no causar danys. Ella destaca la importància de que les 

persones enquestades entenguin molt bé quina és la finalitat d’aquestes dades.  

 

D’altra banda, l’advocada de Fundación Secretariado Gitano posa sobre la taula la 

importància de fer les preguntes correctes:  

 

“Hi ha preguntes que, de per si, generen confusió i malestar i són 

discriminatòries, podent reforçar estereotips. Per exemple, quan a una persona 

gitana se li demana si és gitana o espanyola, com si no pogués ser ambdues 

alhora”.  
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En relació amb el que planteja en Màrius, una de les principals limitacions a nivell espanyol 

per a la recollida de dades d’igualtat és la Llei Orgànica de Protecció de Dades (2018), ja 

que a diferència de la legalitat europea, en el cas espanyol prohibeix la recollida de dades 

com l’origen ètnic o racial, malgrat hi hagi un consentiment explícit de la persona. El debat 

sobre la necessitat de la recollida desagregada de dades sobre igualtat i discriminació ha 

anat acompanyat de la identificació d’una sèrie de problemàtiques que dificulten aquest 

procés:  

 

1. Manca d'un enfocament coordinat de recopilació i ús de dades d'igualtat entre els 

diferents Estats.  

2. Manca de recursos suficients i de conscienciació sobre la importància de recollir 

dades d'igualtat.  

3. Desequilibri en la recopilació de dades d'igualtat sobre diferents motius de 

discriminació: els indicadors més recollits són gènere i edat; els vinculats amb la 

discapacitat s’estan recollint cada vegada més, però la resta (origen ètnic, nacional, 

religió, etc.) no s’acostumen a recollir.  

4. Desequilibri en la recollida de dades d'igualtat en diferents àmbits de la vida: en 

l’àmbit del treball és on s’acostumen a recollir més dades; altres àmbits, com l’accés a 

habitatge, l’educació o el lleure generalment no disposen de xifres.  

5. La dificultat a l’hora de comparar dades entre diferents fonts: no hi ha una unificació de 

definicions i categories, la qual cosa dificulta els estudis comparats i l’anàlisi de 

tendències.   

6. Poques fonts de dades permeten l'assignació d'identitats personals basades en l'auto-

identificació. En canvi, és més comú utilitzar imputacions o categories associades com 

ciutadania, país de naixement, llengua o lloc de residència per determinar identitats 

relacionades amb l’etnicitat.   

7. Consulta insuficient amb els grups d'interès rellevants: en pocs casos es tenen en 

compte les opinions de les persones afectades en les definicions de les categories.  

8. Interpretació inexacta dels marcs de protecció de dades: el Règim General de 

Protecció de Dades (RGPD) sí que permet la recol·lecció en determinats casos.  

 

En síntesi, segons apunten des de l’ENAR, hi ha idees errònies sobre el que comporta la 

recollida de dades d'igualtat, tant pel que fa a allò que és legalment permès, com pel que 

costa recollir les dades d'igualtat –es pressuposa que té un cost elevat. Pel que fa al primer 

punt, subjecte a garanties raonables de protecció de dades i per un propòsit específic, 

la recollida de dades desagregada està permesa legalment tant a la UE com a les lleis 

estatals, fins i tot per motius de religió, raça o origen ètnic. No obstant això, hi ha disparitat a 

nivell europeu entre la recollida de dades d’igualtat que duen a terme els Estats: en alguns 

estats membres, les dades d'igualtat es recullen en base a l'auto-identificació i a costos 

assequibles. En altres Estats membres, les dades es recullen de facto a partir d'altres criteris 

que revelen la religió, la raça racial o ètnica (categories associades), però fora de la 

protecció de dades i els estàndards de drets fonamentals.  

 

Com Marugán destaca, és necessari avaular els pros i contres del debat sense precipitar-se 

en una mesura poc estudiada i contrastada. Per aquest motiu és útil tenir presents les 

experiències d’altres llocs del món on s’ha posat a la pràctica. Un exemple n’és Irlanda: El 

passat 21 de març de 2022, el Conseller d'Infància, Igualtat, Discapacitat, Integració i 

Joventut d’Irlanda va anunciar el desenvolupament d’una Estratègia Nacional de Dades 

d’Igualtat. Aquesta serà desenvolupada amb l’objectiu d’inciar un enfocament estratègic per 

millorar la recopilació, ús i disseminació de dades sobre igualtat. Es pretén que la nova 
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Estratègia s'implementi a partir de 2023 i que proporcioni un enfocament general per 

identificar els buits actuals en les dades d’igualtat i orientació sobre com omplir aquests 

buits, així com desenvolupar pràctiques estàndard en la classificació. També comptarà amb 

els inputs del Comitè d'Anti-Racisme d'Irlanda.  
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Annex: declaracions, 
plans i normativa 
favorables 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Declaració de Durban i Pla d’Acció (DDPA)   

Sorgeix el 2001 arran de la World Conference Against Racism, Racial Discrimination, 

Xenophobia and Related Intolerance (W-CAR) celebrada a Durban, Sud-Àfrica. El 2021 

es va celebrar el 20è aniversari de la conferència i els seus resultats, i el Comitè per la 

Eliminació de les Discriminacions Racials (CERD) urgeix que els Estats Membres defensin 

els principis compartits del DDPA, incloent-hi:  

 Eliminar totes les formes de discriminació racial;  

 Reforçar la legislació nacional per a promoure els drets humans de les víctimes del 

racisme i la discriminació racial, incloses les minories ètniques i nacionals;  

 Augmentar l'accés a la justícia;  

 Sancionar els discursos d’odi racistes;  

 Formar a la policia en principis i mètodes antiracistes;  

 Desglossar la recollida de dades per una rendició de comptes clara.  

  

European Handbook on Equality Data   

(pàgines 8 i 9 del present document)  

  

The Race Equality Directive (Directiva d’Igualtat Racial)  

La directiva 200/43/EC, també coneguda com “the Race Equality Directive”, prohibeix la 

discriminació en base de raça i origen ètnic. Cobreix les àres d’ocupació, formació 

vocacional, afiliació a organitzacions d’empleats i empleadors, protecció social, atenció a la 

salut, educació, accés a béns i serveis.   

 

Segons aquesta directiva, tots els Estats Membres han de tenir o crear un cos específic per 

la promoció d’igualtat de tracte en base de raça i origen ètnic.   

 

El document “Handbook on the Racial Equality Directive” publicat el 2020, remarca que, 

segons la General Data Protection Regulation (GDPR), es poden recollir dades sobre origen 

ètnic amb la finalitat de reclams legals i amb el consentiment informat de les persones en 

qüestió. Donat que, sovint, moltes de les discriminacions es donen per l’assumpció de 

l’origen racial o ètnic de les víctimes, es necessita obtenir dades sobre identificació racial 

de les víctimes per terceres persones. Aquesta informació es pot obtenir de maneres que  
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no involucrin la participació activa de les víctimes, com ara a través de proves de 

contractació mitjançant CVs anònims o proves de lloguer per trucades telefòniques.  

 

Pla Antiracista UE 2020  

El document constata que “disposar de dades precises i comparables és essencial per a que 

els responsables polítics i els ciutadans puguin evaluar la magnitud i natura de la discrimació 

soferta i per dissenyar, adaptar, supervisar i evaluar les polítiques”. Per això, declara 

necessari desglossar les dades en funció de l’origen ètnic o racial, i que la recollida de 

dades fiables i comparables a escala europea i nacional és un requisit previ essencial per a 

una acció eficaç.   

 

També subratlla la importància de respectar plenament les normes constitucionals, la 

legislació de la UE en matèria de protecció de dades i la Carta dels Drets Fonamentals de la 

UE, i la necessitat d’establir salvaguardes per garantir que les dades de caràcter sensible 

sobre igualtat no puguin relacionar-se amb la persona. Estableix com a objectiu que els 

Estats Membres avancin cap a la recollida de dades desglossades en funció de l’origen 

racial o ètnic.  

  

Pla d’Acció de la UE Antiracisme 2020 – 2025 del Comitè Econòmic i Social Europeu 

(CESE)  

El document del pla d’acció de la UE valora positivament l’ús de dades desglossades per 

origen ètnic i racial seguint la metodologia dels principis establerts per la Conferència 

Mundial de les Nacions Unides contra el Racisme, la Discriminació Racial i Xenofòbia i les 

Formes Conexes de Intolerància de 2002, i les dades desglossades en les estadístiques de 

població del DDPA. El CESE considera que el treball fet per la Agència dels Drets 

Fonamentals de la UE en l’àmbit de la recopil·lació de dades no és suficient i que haurien de 

destinar-se esforços similars a escala dels Estats Membres.  

  

Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA)  

Constata que els Estats han d’assegurar la recollida sistemàtica, fiable, vàlida i comparable 

de dades de igualtat desagregades per sexe, raça i origen ètnic, religió o creença, 

discapacitat, edat i orientació sexual. Aquestes dades s’han de recollir per auto-identificació i 

les organitzacions de la societat civil representatives dels grups haurien de fer aportacions a 

la definició i als indicadors emprats.  

  

Consell per l’Eliminació de la Discriminació Racial o Étnica  

La Llei 62/2003 va articular la creació d’un organisme d’igualtat de tracte i no-discriminació 

de les persones per origen racial i ètnic. A nivell estatal es va crear el Consell per 

l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica. El 2007 es va regular la seva missió, 

composició, i funcions. Les seves funcions principals són quatre:   

1. Assessorar les víctimes de discriminació de manera independent.   

2. Publicar estudis, investigacions, informes amb autonomia i independència.  

3. Promoure mesures que contribueixin a la igualtat de tracte i a la eliminació de la 

discriminació.   

4. Elaborar i aprovar la Memòria anual d’activitats del Consell i elevar-la a titular del 

Ministeri d’Igualtat.  

  

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació  

L’article 30 sobre estadístiques i estudis fa menció a la recollida de “dades segregades per 

sexe i edat, i també, si s’escau, per tipologia de discapacitat, orientació sexual, origen i 

creences religioses, entre altres transversalitats”. En el mateix article, també indica que “les  
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administracions públiques han de recopilar dades que permetin d’identificar els patrons de 

discriminació de tots els cossos de seguretat que operen a Catalunya, i en particular 

l’ús de perfils racials en les tasques d’investigació i vigilància policials”.  

 

L’artcile 34 sobre funcions menciona “Elaborar (…) informes estadístics de caràcter periòdic, 

promoure estudis sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació, i recopilar dades 

desagregades sobre la situació de les minories ètniques, religioses i persones migrants en 

l’accés a l’habitatge, l’educació, l’ocupació i la salut”. 
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