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1. Introducció

Per tercer any consecutiu, l’Observatori 
de les Discriminacions a Barcelona pu-
blica l’informe anual de discriminacions a 
Barcelona. En l’informe del 2020 es recu-
llen dades detallades sobre les situaci-
ons de discriminació que s’han donat a la 
ciutat, sobre les accions i les estratègies 
que s’han emprès per fer-hi front, sobre 
l’impacte de la pandèmia en les discri-
minacions, i sobre els serveis oferts i els 
reptes que encara queden per endavant.

L’informe es basa principalment en les 
dades quantitatives i qualitatives reco-
llides per les entitats que formen l’Ob-
servatori, que inclouen l’Oficina per la 
No Discriminació (OND), la Taula d’Enti-
tats amb Servei d’Atenció a les Víctimes 
de Discriminació (SAVD), formada per 22 
entitats, i el Centre de Recursos en Drets 
Humans de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant el 2020, s’han recollit 436 situaci-
ons de discriminació, una xifra superior 

a la del 2019, condicionada per la incor-
poració de noves entitats a la Taula, que 
ha ampliat el radi de recollida de casos 
de discriminació. Tot i l’augment de ca-
sos, cal remarcar que aquestes dades 
no il·lustren la totalitat de les discri-
minacions a la ciutat, ja que la infrade-
núncia continua sent una problemàtica 
que invisibilitza moltes discriminacions 
a Barcelona.

Enguany, aquestes dades es comple-
menten amb les que s’extreuen de l’En-
questa de relacions veïnals i convivència 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(ECAMB), que mostra la percepció i les 
vivències de les discriminacions a la 
ciutat, com a resultat de les entrevistes 
fetes entre l’octubre i el desembre del 
2020 a 5.437 persones de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona; i amb un experi-
ment sobre la discriminació en l’accés a 
l’habitatge de lloguer a la ciutat.

2. De què parlem quan 
parlem de discriminació?

La discriminació és qualsevol distinció, 
exclusió, restricció o preferència que es 
basi en qualsevol motiu, com ara la cul-
tura, l’origen ètnic, l’orientació sexual, el 
gènere o altres característiques, que no 
sigui rellevant per al tema en qüestió.

Davant de l’existència de les discrimi-
nacions, sorgeix el dret a la no-discri-
minació, que, sobretot, busca protegir 
les persones i els grups que han estat 
exclosos històricament de la protecció 
dels seus drets i llibertats, amb la vo-
luntat d’igualar condicions i assegurar 
que tothom pugui gaudir dels seus drets.

Racisme i
xenofòbia

Discapacitat

Llengua

Religió

Salut

Edat

Ideologia

Gènere

Aporofòbia

LGTBI-fòbia

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca/observatori-discriminacions
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca/observatori-discriminacions
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D’aquesta manera, s’estableixen legal
ment unes llistes de categories o carac
terístiques personals que han d’estar 
protegides especialment a fi d’assegu
rar que cap persona no sigui tractada de 
manera diferent respecte a una altra en 
la mateixa situació pel fet de tenir una 
o diverses d’aquestes característiques. 

Els eixos de discriminació recollits en 
aquest informe reflecteixen les catego
ries protegides contra la discriminació 
mencionades en diversos instruments 
de protecció de drets humans internaci
onals, europeus, nacionals i locals. S’han 
escollit els eixos més rellevants tenint 
en compte el context de Barcelona. 

3. L’efecte de la covid-19 en les discriminacions 

L’any 2020 ha estat marcat fortament 
per la covid-19, que també ha tingut un 
impacte en les discriminacions i en la 
feina de les entitats que treballen per 
fer-hi front. Les situacions discrimina
tòries s’han vist exacerbades per la por, 
l’angoixa i la tensió generalitzades, i 
això ha comportat que algunes discrimi
nacions preexistents s’hagin justificat 
o s’hagin expressat amb uns nivells de 
tensió i violència més elevats. 

Tal com mostren les dades exposades 
en el punt següent, la pandèmia també 
ha impactat en els espais on es discri
mina. Veiem que els problemes de con
vivència en habitatges i comunitats de 
veïnatge han augmentat aquest any. Pel 
que fa a l’atenció a les víctimes de discri
minacions, hi ha hagut un desbordament 
pràcticament generalitzat en l’atenció a 

les necessitats bàsiques de les perso
nes usuàries de les entitats, que ha fet 
necessària una reconversió de les funci
ons a fi d’assumir tasques de caire més 
assistencialista. Aquest fet, sumat a la 
virtualització d’algunes atencions, ha di
ficultat la detecció i l’atenció de les situ
acions de discriminació. 

Des de les entitats, es denuncia que du
rant la gestió de la pandèmia no s’hagin 
tingut en compte les necessitats espe
cífiques dels col·lectius més vulnerabi
litzats, com ara les persones en situa
ció de sensellarisme, a qui s’ha multat 
per ser al carrer passat el toc de queda, 
quan no tenien un habitatge on anar. 
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4. Resultats de l’informe 

4.1. A qui es discrimina? 

Segons les dades recollides per l’OND i 
les entitats de la Taula, durant el 2020 
les persones identificades amb el gène
re masculí continuen denunciant més 
situacions de discriminació que les que 
s’identifiquen amb el gènere femení. Pel 
que fa a l’edat, el 76% de les persones 
que han reportat discriminacions es 
troben en les franges d’edat de 25 a 39, i 
de 40 a 64 anys. 

Un altre factor recollit en aquest punt 
és que, com a mínim, l’11,5% de les per
sones que han patit discriminacions es 
trobaven en situació administrativa no 
regularitzada, eren persones refugia-
des o sol·licitants d’asil, unes situaci
ons que poden comportar una vulnera
bilitat afegida a l’hora de reportar casos 
de discriminació. 

4.2. Qui discrimina? 

Durant el 2020, les persones particulars 
(42%) han estat els principals agents 
discriminadors, segons les denúncies 
recollides per la Taula d’Entitats SAVD i 
l’OND, seguides de les entitats privades 
o empreses (29%), que baixen un 6,4% 
respecte a l’informe del 2019. Un altre 
agent discriminador han estat els cos
sos de seguretat, tant públics com pri
vats: si sumem els casos comesos pels 
cossos policials i per la seguretat priva
da, tenim un percentatge de discrimina
cions del 15,7%. 

4.3. On es discrimina? 

Els districtes de l’Eixample, Ciutat Vella, 
i Sants-Montjuïc són els que registren 
més casos de discriminació a Barcelona. 
Pel que fa a l’àmbit on passen els fets, 
continua havent-hi un equilibri entre l’es
pai públic i privat, com passava el 2019. A 
l’espai privat, s’ha registrat un fort aug
ment de les discriminacions a les cases, 
pisos i habitatges, que passen de 42 ca
sos el 2019 a 70 el 2020, fruit de les res
triccions vinculades a la pandèmia. 

A les discriminacions que passen en ha
bitatges i comunitats de veïns i veïnes, 
se sumen totes les situacions discrimi
natòries que es produeixen en el procés 
d’accés a lloguer o compra d’un habitat
ge. Un experiment d’habitatge elaborat 
per l’Ajuntament de Barcelona amb la 
intenció de comprovar l’abast d’aquesta 

problemàtica evidencia les discrimina
cions motivades pel racisme i la xeno
fòbia. L’estudi confirma que les parelles 
amb noms àrabs reben un 18,8% menys 
de respostes en les candidatures que 
envien per a anuncis de lloguer que les 
parelles autòctones i menys accés a vi
sites d’immobles. 
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4.4. Motius de discriminació

El racisme i la xenofòbia continuen 
sent els motius principals de discrimi-
nació a Barcelona durant el 2020, ja que 
representen el 34% dels casos reco-
llits per l’Observatori. Hi segueixen les 
discriminacions per LGTBI-fòbia (24%), 
discapacitat (11%), llengua (10%), mo-
tius religiosos (7%), salut (6%), gènere, 
ideologia i edat. 

Racisme i xenofòbia

LGTBI-fòbia

Discapacitat

Llengua

Religió

Aporofòbia

Gènere

Ideologia

Edat

Salut

1,5%

0%2,7%

33,9%

23,9%
10,8%

9,8%

6,7%

5,6%
5,2%

particulars (44%) i pugen un 9% les co-
meses per l’Administració pública, amb 
un total de 28 casos.

Es detecta un vincle clar entre les dis-
criminacions per racisme i xenofòbia i 
les de religió: en el 84% de les 32 situa-
cions totals de l’eix de religió, la motiva-
ció també ha estat vinculada al racisme, 
un fet especialment rellevant en els ca-
sos d’islamofòbia, que han estat la gran 
majoria dels registrats en l’eix de religió 
i ens indiquen l’existència d’un racisme 
antimusulmà.

Malgrat l’estat d’alarma, les restricci-
ons de mobilitat i els períodes de con-
finament de 2020, les discriminacions 
racistes han augmentat i han sumat un 
total de 163 casos, 15 més que el 2019. 
Veiem una clara predominança de les 
discriminacions comeses per persones 

Racisme i xenofòbia: 
més casos comesos per particulars

Les discriminacions per racisme es ba-
sen en la creença i l’actitud de consi-
derar la superioritat natural d’un grup 
sobre un altre i es manifesten en mar-
ginacions cap a les persones pel color 
de la pell o l’atribució fictícia a una su-
posada “raça”. La discriminació per xe-
nofòbia, en canvi, és la que es dona per 
una por irracional o rebuig a persones 
d’altres països o ètnies.
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LGTBI-fòbia:
 
augmenta l’assetjament veïnal
 

Entenem per LGTBI-fòbia els prejudi
cis, l’hostilitat o el rebuig cap a perso
nes LGTBI o identificades amb aquest 
col·lectiu. El nombre de casos per LGT
BI-fòbia suma un total de 115, gairebé 
igual que el 2019 (114) i els particulars 
continuen sent els principals agents 
discriminadors. L’espai públic és el lloc 
on més té lloc aquesta discriminació, 
però arran de la pandèmia han incre
mentat els casos en cases, pisos i habi
tatges, que passen de 9 a 23. 

L’assetjament veïnal ha estat, precisa- 7 

ment, una de les principals problemàti
ques denunciades per les entitats i els 
serveis que treballen en l’àmbit de la de
fensa dels drets de les persones LGTBI. 

Discapacitat: 
més discriminacions a l’espai públic 

La discriminació per discapacitat té lloc 
quan algú dona un tracte desfavorable 
i discriminador a algú pel fet de tenir 
una discapacitat de qualsevol tipus. A 
Barcelona, l’any 2020, hi vivien 151.846 
persones amb algun grau de discapaci
tat reconegut. 

La discapacitat continua sent la terce
ra causa de discriminació recollida per 
l’Observatori, amb un total de 52 casos, 
el 85% dels quals per una discapaci
tat física. 

El principal agent discriminador per dis
capacitat és l’Administració pública, 
que enguany puja 5,7 punts percentuals 
i representa el 49% dels casos; a més, 
es mostra un increment del 20% en les 
situacions reportades a l’espai públic. 

Les entitats que treballen amb perso
nes amb discapacitat denuncien la in
visibilitat d’aquests col·lectius durant 
la pandèmia i denuncien que, des de 
l’Administració, no s’hagin proporcionat 
mesures específiques per garantir-los 
el dret a l’autonomia personal. 
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Discriminacions lingüístiques: 
més comunes en comerços i mercats 

En l’àmbit de les discriminacions lin
güístiques, que enguany sumen 47 ca
sos, es manté la predominança de les 
entitats privades o empreses com a 
principal agent discriminador (71%). Pel 
que fa a l’espai on tenen lloc, baixen els 
casos en bars i restaurants (de 10 a 4), 
fet directament vinculat a les restricci
ons per causa de la pandèmia, mentre 
que pugen les situacions en comerços i 
mercats (de 0 a 12 casos). 

Les discriminacions per raó de llengua 
sovint comporten un tracte vexatori en 
forma de violència verbal, així com un 
tracte diferenciat en la prestació de 
serveis o l’accés a la informació. 

25% 

70,8% 

2,1% 2,1% 

Particulars Administració 
pública 

Entitats privades / Cossos
 
empreses policials
 

Salut: 
clar efecte de la pandèmia 
en la salut mental 

Segons l’OMS, la salut és un estat de 
complet benestar físic, mental i social, 
i no solament l’absència d’afeccions o 
malalties. Les discriminacions per sa
lut, que enguany sumen 27 casos, són 
les que comporten una distinció arbi
trària entre les persones per raó del seu 
estat de salut. 

Durant el 2020, arran de la pandèmia 
global, hi ha hagut un canvi de tendèn
cia pel que fa als agents discriminadors 
en l’àmbit de salut: gairebé el 70% de 
les discriminacions recollides han estat 
comeses per entitats privades i empre-
ses. En aquest sentit, una de les prin
cipals problemàtiques reportades han 
estat les discriminacions vinculades a 
les companyies d’assegurances, que 
han negat la cobertura a persones per 
raó de la seva salut. 

Aquest 2020, el 52% de discriminacions 
d’aquest eix s’han comès envers perso
nes amb problemàtica de salut mental, 
que en molts casos han vist un agreu
jament de la seva simptomatologia (a 
causa de l’angoixa, la incertesa, la por 
i un vulnerabilitat més elevada de con
traure el virus de la covid-19) i unes difi
cultats més grans per mantenir l’activi
tat laboral habitual. 

Salut 27 

Mental 14 

Serofòbia 

Altres 

8 

5 



9 

Observatori 
de les 
Discriminacions 
Resum executiu 
2020

     
 
 
 

 

 
 

 
 

Un altre fenomen dins les discriminaci
ons per estat de salut és el que pateixen 
les persones amb VIH/sida, que recollim 
com a serofòbia i suposen el 29,6% dels 
casos dins d’aquest eix. Les discrimina
cions principals que ha patit aquest col
lectiu són les limitacions o les dificultats 
d’accés a serveis de salut i a asseguran
ces mèdiques privades. Aquesta dene
gació d’accés pot implicar la vulneració 
de drets en múltiples àmbits de la vida, 
com ara accedir a una hipoteca. 

Aporofòbia: 
gran impacte de la covid-19 
en el sensellarisme 

L’aporofòbia és el fenomen que s’ex
pressa a través del menyspreu, la fòbia, 
l’aversió, el rebuig o l’odi cap a les per
sones en situació de pobresa. 

El registre de casos d’aporofòbia s’ha 
reduït durant el 2020 (ha baixat de 29 
a 25) pel desbordament de les entitats 
que treballen en l’àmbit del sensellaris
me, que han hagut de bolcar tots els es
forços a atendre l’increment de deman
da de serveis bàsics que han rebut per 
part de les persones usuàries, sense 
poder fer recollida de casos. 

Es detecta una clara predominança dels 
cossos policials com a agents discrimi
nadors: se situen en el 72% dels casos 
registrats, així com dels casos ocorre
guts a l’espai públic, que representen el 
80% del total. 

Aquesta tendència reflecteix la proble
màtica específica que durant el 2020 
han patit les persones en situació de 
sensellarisme a Barcelona, que s’han 
vist directament afectades per les me
sures adoptades arran de la pandèmia 
i per les sancions que se’n deriven, pel 
fet de no poder complir les restriccions 
de mobilitat i presència en espais pú
blics fora de l’horari de toc de queda. 

2020 

2019 

Administració 
pública 

Particulars Cossos 
policials 

Entitats privades 
/ empreses 
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4.5. La percepció de les 
discriminacions als barris 

Enguany, les dades extretes de l’En
questa de relacions veïnals i convivència
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(ECAMB) aporten informació comple
mentària sobre la percepció i les vivènci
es que té el veïnat de les discriminacions 
a la ciutat i als barris. Aquesta enquesta 
és el resultat de 5.437 entrevistes fe-
tes a l’àrea metropolitana de Barcelona 
(4.043 a Barcelona) entre el 29 d’octubre 
i el 23 de desembre de 2020. 

Si ens fixem en les xifres globals, l’en
questa mostra tres dades rellevants: 

• Percepció de la discriminació al barri. 
El 15,6% de la població barcelonina 
considera que al seu barri hi ha perso
nes que són discriminades. 

• El record espontani de discriminació. 
Fa referència a si recorden haver patit 
algun episodi de discriminació o haver 
estat víctimes de rebuig al seu barri 
en el darrer any. El 6,6% de les per
sones entrevistades han patit, com a 
mínim, una discriminació. 

•	 L’índex de discriminació al barri. A 
banda del record espontani, l’en
questa ha demanat si les persones 
enquestades han patit una sèrie de 
situacions de discriminació personals 
concretes, especificades per motiu. 
Els resultats mostren que el 16% de 
les barcelonines i els barcelonins han 
viscut una situació de discriminació 
al seu barri. De mitjana, cada perso
na discriminada ho ha estat per 1,7 
motius, el que significa que en molts 
casos s’és víctima d’una situació 
de multidiscriminació. 

A banda d’aquests tres factors, l’ECAMB 
es fixa en altres indicadors, com ara els 
agents discriminadors, que en el 90,4% 
dels casos han estat persones particu
lars, o en els motius principals de dis
criminació, que enguany han estat el 
gènere (7,7%) i la ideologia (6,9%). En 
canvi, els eixos principals detectats per 
l’OND i les entitats de la Taula presen
ten percentatges menors: la discrimina-
ció per color de pell, origen ètnic o na
cional representa el 3,4%; l’orientació o 
identitat sexual, el 0,9%, i la discapaci
tat, el 0,5%. 
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33,3% 

5. Impacte de les discriminacions en els nostres drets 


6. Avenços i recomanacions per al 2021
 

Les discriminacions comporten, en 
molts casos, la vulneració d’un o més 
drets humans. El 2020, en les situacions 
recollides per l’OND i la Taula d’Entitats, 
continuen predominant les afectacions 
sobre la integritat moral, com ja pas
sava els anys anteriors, amb 164 vulne
racions (el 26,5% del total). Preocupa 
especialment que les vulneracions a la 
integritat física, que impliquen discri
minacions que s’han expressat en forma 
d’agressions físiques, continuïn sent el 
segon dret més vulnerat, amb 57 situa
cions reportades (el 9,2% del total, un 
3% menys que el 2019). El col·lectiu més 
afectat en aquests casos, igual que el 
2019, és l’LGTBI (47,4%), amb 27 agres
sions reportades, seguit de les agressi
ons motivades pel racisme i la xenofò
bia (33,3%), que en sumen 19. 

Durant el 2020, s’han donat tres aven
ços clau en l’àmbit de la discriminació a 
la ciutat: 

•	 L’aprovació de la Llei catalana d’igual
tat de tracte i no-discriminació plan-
teja una sèrie d’avenços en àmbits 
clau, com ara els drets de les vícti
mes en el procediment sancionador, 
la capacitat sancionadora dels ens 
locals i la inclusió de l’aporofòbia com 
a motiu de discriminació; també crea 
instruments diversos per a la protec
ció i la promoció de la igualtat de trac
te i la no-discriminació. 

•	 El Protocol d’actuacions davant situ
acions de discriminació per LGTBI-fò
bia de Barcelona reforça les eines per 

Motius pels quals es vulnera el dret 
a la integritat física 

1,8% 1,8% 

47,4% 

5,3% 

5,3% 

5,3% 

Gènere 

Racisme i xenofòbia Aporofòbia 

Salut Ideologia 

Religió 

LGTBIfòbia 

combatre les situacions de discrimi
nació o violència per raons d’orien
tació sexual, identitat o expressió de 
gènere a la ciutat de Barcelona i am
plia la col·laboració entre els serveis i 
les entitats vinculats amb la defensa 
de les persones LGTBI. 

•	 La modificació del Codi penal per l’er
radicació de l’esterilització forçada o 
no consentida de persones amb dis
capacitat incapacitades judicialment 
harmonitza la legislació espanyola 
amb la Convenció sobre els drets de 
les persones amb discapacitat de 
l’ONU i, en concret, el dret de respec
te a la llar i a la família. 
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Aquests avenços, així com els reptes 
plantejats per la pandèmia, marquen 
les principals recomanacions i línies 
d’actuació de les entitats que formen 
part de l’Observatori de les discrimina
cions de cara a l’any 2021: 

•	 Assegurar que els procediments per 
accedir als serveis i als drets més bà
sics s’adaptin a les necessitats dels 
col·lectius més vulnerables, i que es 
vagi cap a un model d’atenció que si
tuï les persones al centre. 

•	 Visibilitzar més i millor per a la ciuta
dania les eines de denúncia que oferei
xen les administracions i les entitats 
socials a Barcelona per fer front a la 
infradenúncia, i reforçar vies alterna
tives de resolució de conflictes que es 
basin en un enfocament restauratiu. 

•	 Crear protocols d’actuació en els àm
bits on es detecten pràctiques dis
criminatòries, com és el cas de les 
parades per perfilació ètnica, on cal 
implementar un protocol contra la 
discriminació racial en les actuaci
ons policials. 

•	 L’establiment, per part de la Con
selleria de Salut i la Fiscalia, d’un 
protocol que reguli les contencions 
mecàniques envers persones amb 
problemes de salut mental i persones 
amb discapacitat intel·lectual, per 
tal que es comuniqui aquest tipus de 

pràctiques hospitalàries a Fiscalia, 
que tindrà la potestat d’aprovar-les o 
denegar-les —igual que ja passa en 
l’àmbit penitenciari i geriàtric—, i que 
s’estableixin espais específics per fer 
aquestes contencions que estiguin 
dotats de càmeres de videovigilància 
i controls mèdics cada hora. 

•	 Avançar en el desplegament de les 
normes que ja existeixen, però no 
estan reglamentades o no tenen do
tació pressupostària, com ara el de
cret d’accessibilitat a Catalunya, que 
haurà de desplegar la Llei 13/2014, i el 
Decret 150/2017 d’educació inclusiva, 
o l’Estratègia integral per a l’abordat
ge del sensellarisme a Catalunya, que, 
malgrat es va aprovar el 2017, conti
nua sense dotació pressupostària. 

•	 Una acció clau per al 2021 serà el des
plegament i la reglamentació de la 
Llei d’igualtat de tracte i no-discrimi
nació i la seva aplicació a Barcelona, 
mantenint la feina conjunta entre ad
ministracions i entitats socials, que fa 
més de dues dècades que lluiten con
tra les discriminacions a la ciutat. 
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Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 6

		Realizado: 23

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Incorrecto		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Omitido		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Omitido		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Omitido		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Omitido		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Omitido		Anidación apropiada
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