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Com s’estableix el primer contacte 

amb l’OND 
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1. Revisió de la normativa 
segons estàndards de drets 
humans 

2. Reforç de la incidència 
política sobre la normativa 
que afecta drets humans que 
no és competència municipal 

3. Campanya “Barcelona Ciutat de 
Drets” 

4. Plans de formació 

5. Guies metodològiques sobre la 
aplicació de l’EBDH 

6. Xarxa de persones i entitats 
defensores de drets humans 

7. Prevenció i lluita contra el discurs 
d’odi 

8. Participació activa de Barcelona a 
les xarxes i fòrums internacionals 
de drets humans 

9. Estudi sobre els mecanismes 
municipals de garanties 

10. Oficina per la No-
Discriminació (OND) 

Barcelona Ciutat de Drets 

Prevenció Garantia 

Respecte Protecció 
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COORDINA  
Amb els diferents  
actors de la ciutat 

que treballen contra 
la discriminació 

INFORMA 

ACOMPANYA 

ÀMBIT 
GARANTIA 

SENSIBILITZA 

ASSESSORA 

MEDIA 

SANCIONA 

ÀMBIT  
PREVENCIÓ 

FORMA 

OND: Referent municipal en la lluita contra la discriminació 
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Garantia 

Desenvolupar les intervencions relacionades amb la garantia davant 

de discriminacions a nivell municipal 

Establir circuits 
d'atenció i 
intervenció 

eficients a les 
persones que 

han patit 
situacions de 
discriminació  

Potenciar el 
servei 

d’assessoria 
jurídica a 

persones que 
han patit 

discriminacions  

Desenvolupar  
la intervenció 

directa de 
mediació 

Desenvolupar  
la capacitat 

sancionadora 
de l’Ajuntament 
en situacions de 

discriminació 
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FUNCIONS 
Àmbit garantia Gestió alternativa de conflictes 

Coordinació amb altres      
serveis i entitats 

Atenció educativa i psicosocial 

Assessorament jurídic 

Denúncia i incidència pública 

Resultats de les actuacions 
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 OFICINA PER LA NO-   
DISCRIMINACIÓ 

2016 2017 2018 2019 

1r 

Sem.

2020 

Informació i assessorament 173 160 320 439 138 

Expedients oberts per vulneració 

de drets 
263 233 224 228 111 

Persones que han rebut formació 496 645 981 1138 93 
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Com s’estableix el primer contacte amb l’OND:  
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Presencial 
26% 

Telefònica 
49% 

Mail 
18% 

IRIS 
7% 

Presencial

Telefònica

Mail

IRIS
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Casos rebuts 
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Situacions rebudes:  

111 
 

DEMANDES DE SERVEI 
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115  demandes de servei el 1er. semestre del 2019 
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Qui ha patit la discriminació 
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Qui ha patit la discriminació:  

55% 

Homes 

39% 

Dones 

6% 

No binari 

Gènere 
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Qui ha patit la discriminació:  

Franja d’edat 
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De 15 a 24 anys 

7% 

De 25 a 39 anys 

49% 

De 40 a 64 anys 

41% 

Més de 65 anys 

3% 
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Quins drets s’han vulnerat 
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Quins drets s’han vulnerat:  
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50 

27 

20 

9 
6 

4 4 4 
2 2 2 2 1 1 1 



Comparativa dels drets vulnerats 
primer semestre dels anys 2019 - 2020   
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29 

10 10 
8 7 

5 5 

50 

27 

6 

20 

4 

9 

4 

Integritat moral Integritat física Treball Prestació de
serveis

Admissió Habitatge Servei públic de
qualitat

1r semestre 2019

1r semestre 2020
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Per quins motius s’ha produït la 

discriminació 
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Per quins motius s’ha produït la discriminació: 
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44,86% 

26,17% 

10,28% 

6,54% 5,61% 

1,87% 1,87% 0,93% 0,93% 0,93% 



Comparativa dels motius de discriminació  
primer semestre dels anys 2019 - 2020  
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38,18% 

25,45% 

7,27% 6,36% 5,45% 
2,73% 

44,86% 

26,17% 

5,61% 6,54% 

1,87% 

10,28% 

Racisme i xenofòbia Orientació sexual,
identitat de gènere

i expressió de
gènere

Discapacitat Salut Posició
socioeconòmica

Gènere

1r semestre 2019

1r semestre 2020



Atencions: 

138 
111 

Consultes i demandes d'informació

Situacions de discriminació

249 demandes de servei 
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Atenció psicosocial 
20% 

Orientació, suport 
socioeducatiu i 
empoderament 

30% 

Assessorament i atenció 
jurídiques 

44% 

Coordinacions i 
derivacions 

4% 

Intermediació i mediació 
2% 

Atenció psicosocial

Orientació, suport socioeducatiu i
empoderament

Assessorament i atenció jurídiques

Coordinacions i derivacions

Intermediació i mediació
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Anàlisi qualitatiu 
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Anàlisi qualitatiu: 

Situacions associades amb discriminació en el dret a l’habitatge 

 

 9 situacions de discriminació que han succeït en l’accés al dret a l’habitatge. 

 

 S’han produït situacions en les quals els propietaris, agències i/o immobiliàries 

han rebutjat peticions de demanda de lloguer d’habitatge associades a racisme, 

lgtbi-fòbia o discapacitat física. 

 

 En aquest àmbit sempre ha estat difícil poder demostrar i aconseguir fets 

probatoris dels motius discriminatoris d’aquestes situacions. Per aquest motiu, 

des de l’OND s’ha potenciat també a través de la Taula d’Entitats un treball 

d’investigació a través de testing groups per fer aflorar aquesta infradenúncia  

 

 L’OND ha realitzat 5 peticions raonades d’apertura d’expedient sancionador 

per discriminació en el dret a l’habitatge a inspecció de l’IMHRB. 
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Anàlisi qualitatiu: 

Situacions relacionades amb racisme 

 

 L’eix de discriminació de racisme i xenofòbia continua sent l’eix amb més volum de queixes presentades amb 48 

situacions 
 

 Increment molt important respecte el mateix període de l’any anterior provocat principalment per les condicions de 
convivència pel període de confinament arran la Covid-19 

 
 Queixes referides a tracte vexatori per raó d’origen (insults, menyspreu, comentaris ofensius de retorn al país d’origen)  

 
 Augment de situacions de discriminació en l’àmbit de les comunitats de veïns agreujat per les dificultats relacionals 

provocats durant el cofinament on s’han disparat conflictes que havien quedat amagats en estereotips i prejudicis que 
finalment han portat a agressions verbals, humiliacions, insults, amenaces i també agressions físiques. Tot i la complexitat 
per gestionar aquestes situacions durant el confinament, des de l’OND s’han realitzat diferents intermediacions i 
mediacions entre les parts, coordinat amb els serveis de prevenció i recursos municipals dels districtes i els barris  

 
 Es manté la restricció o denegació d’accés a diferents serveis d’entitats bancàries en la mateixa línia del 2019, en relació 

a l’origen de naixement de la persona o nacionalitat (obertura de compte corrent, sol·licitud d’estudi hipotecari, bloqueig 
de compte bancari sota justificació de blanqueig de capitals). Hi ha 5 expedients oberts per aquest motiu a l’OND i es 
continua amb les mateixes actuacions de requeriment a les entitats bancàries i el Banc d’Espanya 
 

 També s’han produït algunes situacions de racisme clarament dirigides a la comunitat xinesa de la ciutat, associant-la a 
l’origen de la Covid-19 
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Anàlisi qualitatiu: 

Situacions relacionades amb LGTBIfòbia 

 

 28 situacions de discriminació per lgtbi rebudes a l’OND 

 

 S’ha produït un lleuger increment respecte el mateix període del 2019. 

 Aquestes situacions s’han agreujat durant el període de confinament degut a 

l’obligatorietat d’haver de conviure en condicions precàries amb altres persones 

que no volien acceptar la diversitat sexual o la identitat de gènere. S’han 

produït situacions d’insult i d’agressió física, així com tracte humiliant i vexatori 

 Durant aquest semestre, l’Ajuntament ha reactivat la lluita contra la 

discriminació a persones lgtbi a través de l’aplicació d’un Protocol contra la 

LGTBI-fòbia a Barcelona, liderat per l’OND, el Centre LGTBI i les entitats de 

defensa de drets de persones lgtbi. 

 Des de l’OND s’ha assessorat jurídicament la interposició de denúncies 
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Exemples de Situacions: 

16 

 
 
 
Situació 1  
Situació derivada de serveis socials municipals. Una dona marroquina i els seus tres fills menors d’edat van 
patir una situació de discriminació per raó d’origen i gènere dins un autobús i al carrer per part del 
conductor. Es van realitzar agressions verbals i físiques cap a la dona i els menors. Denúncia a CME i escrit de 
queixa a TMB. 
Actuacions: 
-atenció i acollida de la situació de discriminació 
-coordinació amb S.S. 
-acció socioeducativa 
-assessorament jurídic 
-atenció jurídica 
-coordinació CME 
-coordinació Fiscalia 
-coordinació SGB 
La primera valoració jurídica és considerar els fets com a delictius i s’està coordinant amb les instàncies 
judicials per mantenir la qualificació en aquest sentit. Paral·lelament es continua amb el suport i seguiment 
a la persona víctima i família. Resta pendent coordinació amb TMB que ha obert expedient disciplinari al 
conductor 
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Exemples de Situacions: 

16 

 
 
Situació  2 
Un jove d'origen senegalès i el seu amic  d'origen marroquí són agredits a l'espai públic al barri de La 
Sagrera mentre estaven retirant diners en un caixer. L'agressor va passar a prop d'ells i seguidament es 
va dirigir a ells requerint-los amb insults, agressió física i iniciant-se una persecució pel carrer. 
Actuacions: 
-assessorament i atenció jurídics 
-atenció psicosocial 
-gestions judicials amb la persona a la Ciutat de la Justícia 
-coordinació SOS Racisme 
  

Situació 3 
Derivació del servei municipal UTEH. Una dona d'origen nigerià no podia rebre l'ajuda social en no poder 
obrir un compte bancari. En diverses entitats bancaries li havien indicat que no podia obrir un compte per 
no tenir contracte laboral  però, en ser necessari tenir un compte per accedir a ajuts socials, la dona no 
estava tenint el dret d’aquest accés. Finalment s’ha aconseguit la seva apertura en una entitat bancaria. 
Actuacions: 
-acollida i atenció de la queixa 
-suport educatiu 
-atenció jurídica 
-escrit queixa a entitats bancaries que li van denegar 
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Exemples de Situacions: 

 
 
 
 
 
 

Situació 4 
Queixa de diferents veïns d’un barri del districte de Sants-Montjuïc que fan arribar a l’OND un cartell que té un comerç a 
l’exterior de la seva façana: "Vuelven a abrir las tiendas de chinos. Eres libre para comprar dónde quieras. Pero antes acuérdate 
de quienes han estado ahí jugándose la salud para que no nos faltara de nada y quienes pegaron el cerrojazo y 
desaparecieron". 
Actuacions: 
-acollida i estudi de la situació 
-assessorament jurídic 
-coordinació Districte 
-intermediació des de l’OND i resolució del conflicte 
Posteriorment han arribat dues situacions similars amb el mateix cartell i idèntic text en altres barris de la ciutat. S’està 
aplicant la mateixa metodologia de treball que en aquesta situació. 
  

Situació 5 
Dos ciutadans van anar a la manifestació convocada per Vox amb una bandera LGTBI. Van obrir la bandera mentre els cotxes 
de la manifestació transcorrien pel carrer. Quan van desplegar la bandera van rebre molts insults homòfobs i un home va 
baixar del seu cotxe va pujar a un contenidor i va començar a insultar-los i amenaçar-los. Una de les persones va gravar a 
aquest home i les imatges han estat molt reproduïdes a les xarxes.   
Actuacions:  
-assessorament i atenció jurídiques 
-coordinació Fiscalia i CME 
-coordinació Centre LGTBI 
-coordinació entitats lgtbi 
-denúncia penal i pública 
Actualment es continua amb el seguiment del recorregut judicial d’aquesta causa 
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Exemples de Situacions: 

16 

 
Situació 6 
Una entitat de famílies LGTBI presenta una queixa referent a la visibilitat de famílies diverses en el 
formulari de casals d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona. 
Actuacions: 
-atenció de la queixa 
-coordinació departament d’infància i joventut 
-coordinació departament Feminismes i lgtbi 
Intermediació i trasllat de resposta del departament d’infància a l'entitat i resolució del conflicte 
 
Situació 7 
Queixa d'una dona que des de fa 2 anys està fent classes com a professora de secundària a un IES del 
Districte de Ciutat Vella amb un conveni de pràctiques extra curricular. El juny, un alumne de 1er de 
l’ESO en una valoració anònima de les seves classes, envia una resposta masclista i homòfoba: “que 
deixi de ser tan puta y que també deixi la homosexualitat que això és cosa del diable”” 
Actuacions: 
-assessorament jurídic. 
-atenció psicosocial. 
-intermediació equip directiu IES. 
La situació s’ha pogut reconduir amb la intermediació realitzada que ha comportat un expedient 
d’investigació a l’alumne per part de l’IES i la coordinació per fer sessions formatives futures als 
alumnes per part de l’OND. Resta pendent accions educatives de resposta de l’alumne tot i que la 
mestra previsiblement ja no hi serà el proper curs. 
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Exemples de Situacions: 

16 

 
 
Situació 8 
Persona homosexual que la seva parella home viu en un pis de lloguer del qual és el llogater principal amb 
dues persones més sots-arrendades. Quan es dona la situació de confinament, va a viure al pis amb la seva 
parella i comencen les situacions de conflicte amb una de les persones amb que conviu que no vol que 
estiguin junts als espais comuns, mostra la seva disconformitat per la seva orientació sexual i es mostra 
agressiu. Hi ha amenaces, agressions verbals i físiques de forma reiterada. A l’inici del confinament, el CME 
els prohibeix fer trasllats i els obliga a mantenir la cohabitació.  
Actuacions: 
-coordinació CME 
-assessorament i atenció jurídiques 
-coordinació Districte 
-suport i acompanyament 
-intermediació i mediació 
Fruit de la mediació, finalment des de l’OND es realitza acte d’acord entre les parts amb reconeixement dels 
fets, retirada de denúncia i trasllat de l’agressor a un altre domicili. 

Situació 9 
Queixa d’una persona migrant que té VIH i resideix des de gener en un pis d’una fundació. En arribar un altre usuari 
posteriorment, l'altra persona es mostra homòfoba des del primer moment, no li fa cap altre comentari al respecte, 
encara que manté comentaris despectius envers ell, fins que es produeix una agressió física amb amenaces. Es fa 
denúncia a CME. 
Actuacions: 
-suport i acompanyament 
-assessorament i atenció jurídiques 
-coordinació amb la fundació 
-inici intermediació des de l’OND entre les parts i la fundació 
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Exemples de Situacions: 

16 

 
 
Situació 10 
Denúncia d’un ciutadà amb discapacitat física en referencia a discriminació en l’accés al dret a l’habitatge a partir de 
trobar-se en diferents situacions que li deneguen la possibilitat de lloguer per les adaptacions que s’haurien de fer 
per la seva discapacitat 
Exposa tres queixes : 
-Problemàtica en l’assignació d’habitatge per a persones amb discapacitat física en els pisos del consorci d’habitatge 
(s’assignen pisos adaptats a persones sense discapacitat) 
-Els pisos que s’exposen en plataformes d’habitatges i immobiliàries no estan catalogats com a pisos adaptats. 
-Queixa per l’anul·lació de pre-contracte amb una immobiliària per decisió del propietari en saber que faria 
adaptació en el bany per col·locar barra de suport. 
Actuacions: 
-atenció i acollida de la queixa 
-acció socioeducativa 
-assessorament jurídic 
-pendent estudi jurídic 
-coordinació IMPD 
-coordinació Ecom 
-pendent valoració coordinació SGB exclusivament per la queixa d’assignació d’habitatges del consorci habitatge 
-escrit realitzat des de l’OND de petició raonada a inspecció de l’IMHRB d’apertura d’expedient sancionador 
Tenint en compte que són tres línies de treball que poden anar en paral·lel, una de les possibilitats estarà en encetar 
un grup de treball amb IMPD i entitats que treballen per a defensa de drets de persones amb discapacitat física per 
copsar i avaluar aquelles situacions de discriminació en el dret d’accés a l’habitatge per a persones amb discapacitat 
física i a plataformes d’habitatges que majoritàriament no cataloguen com a pisos adaptats.  
Des de l’OND es farà seguiment de la possible obertura d’expedient sancionador. 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 

barcelona.cat/oficina-no-discriminacio 
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