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Presentació
La igualtat és, juntament amb la llibertat, la justícia i el pluralisme polític, un dels valors superiors del nostre 
ordenament jurídic, i gaudei de la màxima protecció jurídica, tant a nivell nacional, com internacional. Per això, la 
consecució d’una igualtat real i efectiva i la reparació de les discriminacions existents ha de constituir una de les 
tasques prioritàries dels poders públics.

Tot i això, els estudis realitzats durant els últims anys en matèria de discriminació i delictes d’odi, tant a Espanya 
com a escala de la Unió Europea, coincideixen en un diagnòstic que resulta alarmant i ha de suscitar la respos-
ta immediata de les institucions públiques l’amplíssima desproporció entre el número d’incidents discrimina-
toris i d’odi que es produeixen en el dia a dia i el número i reclamacions o denúncies existent. És a dir, la immensa 
majoria de les discriminacions i incidents i delictes d’odi, efectivament no són objecte de reclamació o denúncia 
per qui els ha patit. Les raons per aquest fenomen que s’ha donat a anomenar «infradenúncia» són diversos i 
van des de la falta de confiança en el resultat de la denúncia, fins el desconeixement dels drets i serveis que els as-
sisteixen com a víctimes, passant per la normalització d’aquests comportaments, per part de les pròpies víctimes.

El resultat últim d’aquesta falta de denúncia davant aquest tipus de comportament és, amb freqüència, la impu-
nitat dels mateixos, que a la seva vegada augmenta aquesta sensació que discriminar «surt gratis» i que denun-
ciar-ho és inútil. Per tal de sortir d’aquest cercle viciós, hem d’impulsar accions d’informació al conjunt de la ciu-
tadania, de reforç de la capacitat de resposta de les institucions i de formació dels professionals encarregats 
de donar resposta a les denúncies i reclamacions. Prou s’ha avançat en aquesta matèria durant els últims anys, 
amb la creació de protocols policials que permeten identificar i atendre correctament els casos de discriminació, 
de serveis especialitzats en totes les fiscalies provincials i la millora de la regulació penals dels delictes d’odi i dis-
criminació. Però, sens dubte, falta encara molt per fer fins aconseguir una consciència social generalitzada que les 
discriminacions i els comportaments animats per l’odi i la intolerància estan prohibits en el nostre ordenament, 
que qui les pateixi té a la seva disposició instruments eficaços perquè se li reestableixi el seu dret i qui les cometi 
s’exposa a ser sancionat per això.

La Guia pràctica que té a les seves mans pretén ser un pas en aquesta direcció, al sintetitzar la informació més 
rellevant sobre quines accions constitueixen discriminació, quines normes són les que prohibeixen i a quines 
institucions i organitzacions socials dirigir-se per denunciar la discriminació patida. A més, la Guia inclou una 
sèrie de claus pràctiques a tenir en compte per garantir en la mesura del possible, que la denúncia realitzada 
prosperi i es pugui restablir la víctima en la igualtat i la dignitat que li fou negada i reparar el dany ocasionat.

Aquesta Guia s’inscriu en l’important tasca que ve desenvolupant durant els últims anys l’Institut de la Dona i per 
la Igualtat d’Oportunitats, en la seva funció d’impulsor de l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i no discrimi-
nació, sobre dos eixos prioritaris: per una banda, treballar l’evidència, és a dir, el coneixement cert sobre la 
discriminació, a partir de la recopilació de dades i l’elaboració de guies i instruments que permetin informar sobre 
els drets de les persones i els recursos disponibles en casos que vulguin denunciar algún incident discriminatori, i 
per altra, treballar en la consolidació i el reconeixement de les estratègies de promoció de la igualtat de tracte 
i no discriminació. Tot això en el marc del projecte CORE: Coneixent la discriminació, Reconeixent la diversitat, 
que compta amb el finançament de la Unió Europea a través del Programa Europeu per al Treball i la Solidaritat 
Social (PROGRESS).

Per últim, hem d’expressar el nostre més sincer agraïment a les persones representants de les administra-
cions públiques, d’organitzacions sindicals i d’organitzacions no governamentals que han participat en el 
grup de contrast per a l’elaboració d’aquesta guia, doncs sense el seu saber d’experts i valuoses aportacions no 
hauria estat possible la seva elaboració. Tots ells han refrendat l’interès d’aquest projecte i la seva aposta institu-
cional per la defensa de la igualtat i la no discriminació, que confiem els resulti d’utilitat.

Rosa Urbón Izquierdo

Directora de l’Institut de la Dona 
i per la Igualtat d’Oportunitats



4 GUIA PRÀCTICA

0. Índex de continguts



5 GUIA PRÀCTICA

1. QUÈ ÉS LA DISCRIMINACIÓ?  .......................................................................... 6

2. MOTIUS, ÀMBITS I TIPUS DE DISCRIMINACIÓ  ............................................. 8

3.  AQUESTS SÓN ELS TEUS DRETS: NORMATIVA BÀSICA SOBRE IGUALTAT 
DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ  .................................................................. 711

3.1 Unió Europea ................................................................................................................. 12
3.2 Normativa espanyola  ................................................................................................... 13

4.  SITUACIONS REALS DE DISCRIMINACIÓ I CLAUS PRÀCTIQUES D’ACTUA-
CIÓ  ................................................................................................................... 15

4.1 Àmbit laboral  ................................................................................................................. 16
4.2 Accés a locals d’oci  ....................................................................................................... 18
4.3 Discriminació en espaci públics i seguretat  ........................................................... 21
4.4  Altres àmbits de discriminació (educació, sanitat, accés a altres béns i ser-

veis)  .................................................................................................................................. 23

5. DELICTES D’ODI  ............................................................................................... 27

5.1 Delictes d’odi a internet  .............................................................................................. 29
5.2 Claus pràctiques d’actuació en cas de delictes d’odi ........................................... 30

ANNEX 1.  ON ACUDIR EN CAS D’INCIDENT DISCRIMINATORI?  ..................... 32
Annex 1.1  Recursos estatals especialitzats per motius de discriminació  .. 34
Annex 1.2  Recursos autonòmics i locals per motiu de discriminació i àm-

bit territorial  ......................................................................................... 35
Annex 1.3 Defensors del Poble autonòmics  ................................................... 36
Annex 1.4  Directori de centres del Servei d’Assistència a Víctimes de Dis-

criminació del Consell per l’Eliminació de la Discriminació Ra-
cial o Ètnica  .......................................................................................... 37

Annex 1.5  Oficines d’Atenció a Persones amb Discapacitat a Espanya  ..... 38

ANNEX 2.  ON DENUNCIAR DELICTES D’ODI. RECURSOS PER A VÍCTIMES DE 
DELICTES D’ODI  ................................................................................. 41

Annex 2.1  On denunciar els delictes d’odi  ....................................................... 42
Annex 2.2  Relació de Serveis de les Fiscalies Provincials per a la Tutela 

Penal de la Igualtat i contra la Discriminació  ............................... 43
Annex 2.3  Oficines d’Assistència a les Víctimes de Delictes  ........................ 45
Annex 2.4  Entitats socials que dónen assistència a víctimes de discrimi-

nació i delictes d’odi  ........................................................................... 50



6 GUIA PRÀCTICA

1.  Què és la 
discriminació?
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La discriminació consisteix en diferenciar o donar un tracte menys favorable quan 
no existeixen diferències rellevants entre les persones o les situacions, així com donar 
un tracte idèntic a situacions que en realitat són diferents. La discriminació atempta 
contra els drets fonamentals de la persona, especialment en l‘exercici de la igualtat 
en els termes establerts per la legislació europea i espanyola.

Per això, la discriminació és un acte il·legal que ha de ser denunciat. Espanya disposa 
d’un ampli sistema de protecció a les víctimes de discriminació.

En aquesta Guia t’oferim:

a) Una breu explicació dels tipus i motius que existeixen de discriminació.
b) Situacions reals de discriminació perquè en puguis identificar algunes d’elles.
c) Claus pràctiques per responder davant una situació discriminatòria.
d) Llistat de recursos on poder acudir en cas de patir una situació en la que pensis 

que existeixen factors discriminatoris.



2.  Motius, àmbits 
i tipus de 
discriminació
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Existeixen molts motius pels que una persona pot ser discriminada. Els més fre-
qüents y coneguts són la discriminació per raó de sexe (home/dona), per l’origen 
racial o ètnic d’una persona (p.ex. immigrants o gitanos), per la seva orientació se-
xual (gais, lesbianes), per la seva identitat de gènere (transsexuals), per tenir alguna 
discapacitat o per la seva religió o conviccions.

Però són molts més els motius pels que es discrimina: des de l’edat o la malal-
tia, fins les opinions polítiques, passany per qualsevol altra circumstància personal o 
social. En definitiva, quan ens relacionem amb una persona diferent i, per un motiu 
o altre, la tractem de forma diferent i desfavorable respecte la resta, estem discrimi-
nant-la.

La discriminació es produeix en tot tipus d’àmbits socials públics i privats. Allà 
on dos o més persones ens relacionem, pots trobar-te amb laguna de les formes en 
què es presenta la discriminació.

Tant en espais públics com privats: a la llar, dins del veïnat, a l’escola, en el lloc de tre-
ball, en locals d’oci, al carrer, etc. Amb freqüència, també és possible que descobreixis 
algun tipus de tracte discriminatori en els mitjans de comunicació (televisió, premsa, 
Internet, etc.).

I és possible, fins i tot, que percebis discriminació en l’accés a béns i serveis públics o 
privats, en els àmbits de sanitat, educació, vivenda, comerç, serveis socials... Al cap i 
a la fi, la discriminació pot donar-se entre persones individuales, entre un grup i una 
persona i, fins entre diferents organitzacions socials, és possible que te la trobis en 
qualsevol entorn.

Per altra part, la discriminació pot manifestar-se de diferents formes. A la següent 
taula resumim la definició de cada tipus de discriminació i un exemple:

TIPUS DE 
DISCRIMINACIÓ DEFINICIÓ EXEMPLES

Discriminació Directa És la situació en què es troba una persona que 
sigui, hagi estat o pugui ser tractada de forma 
menys favorable que una altra en situació 
anàloga o comparable.

Quan un treballador espanyol 
i un immigrant cobren salaris 
diferents per fer la mateixa feina.

Discriminació Indirecta Succeeix quan, a partir d’una disposició, 
criteri o pràctica, aparentement neutrals, les 
persones que pertanyin a un grup protegit 
(d’edat, gènere, creences, etc.) es quedin en 
situacions de desaventatja concreta respecte 
a altres persones, excepte que aquesta 
disposició, criteri o pràctica pugui justificar-se 
objectivament amb una finalitat legítima i els 
mitjans para aconseguir aquesta finalitat siguin 
els addients i necessaris.

Quan per accedir a l’ocupació 
o una disposició establint 
un requisit formal que no 
és realment necessari per 
aconseguir la feina feta o 
per justificar la necessitat de 
la prestació i això té com a 
resultat dificultar o impedir 
l’accés a grups minoritaris que 
normalment no compleixin 
aquest requisit (per exemple, 
persones amb discapacitats, 
immigrants, gitanos o gent gran).
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TIPUS DE 
DISCRIMINACIÓ DEFINICIÓ EXEMPLES

Discriminació Múltiple Sorgeix a partir de la constatació que 
algunes persones puguin patir discriminació 
per diversos motius que conflueixen i es 
retroalimenten.

Quan una dona, pel fet de 
ser-ho, se li pñosen trabes 
per accedir a una feina, però 
aquestes augmenten al 
descobrir l’empresari que és 
d’ètnia gitana i, a més, mare.

Assetjament 
discriminatori

Conducta no desitjada associada a motius 
pels que es prohibeix la discriminació, amb 
l’objectiu o l’efecte de menystenir la dignitat 
d’una persona i de crear un entorn intimidant, 
hostil, degradant, humiliant o ofensiu de forma 
intencionada o no.

Una parella homosexual a qui 
els seus veïns fan pintades en un 
to insultant o acudits quan se’ls 
creuen per la porta.

Represàlia 
discriminatòria

Es produeix quan existeix una participació o 
col·laboració en un procés (administratiu o 
judicial) amb l’objecte d’impedir una situació 
discriminatòria i aquesta participació o 
col·laboració dónen lloc a una represàlia 
per part de la persona o grup que tealitza la 
discrmiminació.

Un/a treballador/a inicia 
una demanda contra la seva 
empresa per un tracte desigual 
en les condicions de feina i és 
acomiadat/ada per aquesta 
demanda.

Discriminació per 
associació

Es produeix quan una persona degut a la seva 
relació amb una altra sobre la que concorren 
un dels motius de discriminació previstos en la 
Llei, és objecte de tracte discriminatori.

No es permet l’entrada en 
un restaurant a un grup de 
persones perquè entre elles hi 
ha persones gitanes.

Discriminació per error Aquella que es fonamenta en una apreciació 
incorrecta sobre les característiques de la 
persona discriminada.

No deixar entrar una persona en 
un local d’oci perquè creuen que 
és homosexual sense ser-ho.

On acudir en cas d’haver estat discriminat?

Amb caràcter general, existeixen una sèrie de recursos generals on es pot acudir en 
cas d’incident discriminatori, així com alguns recursos especialitzats segons el mo-
tiu de discriminació del qual es tracta. En els Annexes de la guia es poden consultar 
els recursos tant especialitzats com generalistes.

empresa per un tracte desigual 
en les condicions de feina i és 
acomiadat/ada per aquesta 

No es permet l’entrada en 
un restaurant a un grup de 
persones perquè entre elles hi 
ha persones gitanes.

No deixar entrar una persona en 
un local d’oci perquè creuen que 
és homosexual sense ser-ho.

on es pot acudir en 
recursos especialitzats segons el mo-

tiu de discriminació del qual es tracta. En els Annexes de la guia es poden consultar 
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3.  Aquests són els teus 
drets: normativa 
bàsica sobre igualtat 
de tracte i no 
discriminació
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3.1 �Unió�Europea
a) Tractats

La Unió Europea ha desenvolupat una àmplia normativa en matèria de drets fona-
mentals i, específicament, en igualtat de tracte i no discriminació. En el següent qua-
dre es recullen els principals instruments normatius de la UE:

Tr
ac

ta
ts

Tractat de la 
Unió Europea

Article 2

La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat 
humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte 
dels drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents 
a minories. Aquests valors són comuns als Estat membres en una 
societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la 
tolerància, la justícia, la solidaritat i al igualtat entre dones i 
homes.

Article 3
La Unió combatrà l’exclusió social i la discriminació i fomentarà 
la justícia i la protecció social, la igualtat entre dones i homes, la 
solidaritat entre les generacions i la protecció dels drets del nen.

Carta de Drets 
Fonamentals. 
Article 21

Prohibeix la discriminació basada en tretze motius de discriminació: sexe, origen 
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, origen social, 
característiques genètiques, llengua, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, 
pertinença a una minoria nacional, patrimoni i naixement.
És pertinent ressaltar l’article 51 on s’ estableix l’àmbit d’aplicació de la Carta de 
Drets Fonamentals. Aquest article indica que «les disposicions de la present Carta 
estan dirigides a les institucions i Òrgans de la Unió, respectant el principi de 
subsidiarietat, així com als Estat membres únicament quan apliquen el Dret de la 
Unió». Per tant, es cenyeix a l’aplicació del dret comunitari.

Tractat de 
Funcionament 
de la UE

Article 18

En l’àmbit d’aplicació dels Tractats, i sens perjudici de les disposicions 
particulars previstes en els mateixos, es prohibirà tota discriminació 
per raó de la nacionalitat.
El Parlament Europeu i el Consell, co arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, podrán establecer la regulación necesaria para 
prohibir dichas discriminaciones.

Article 19

El Consell, per unanimitat d’acord a un procediment legislatiu especial, 
i prèvia aprovació del Parlament Europeu, podrà adoptar accions 
adequades per lluitar contra la discriminació per motius de sexe, 
d’origen racial o ètnic, religió o convicciones, discapacitat, edat o 
orientació sexual.

b)  Directives de la Unió Europea

Les principals Directives europees en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació 
són les següents: 

Directiva 2000/43/CE del Consell, 
de 29 de juny de 2000

Relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de les 
persones independentment del seu origen racial o ètnic.

Directiva 2000/78/CE del Consell, 
de 27 de novembre de 2000

Relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat 
de tracte a la feina i l’ocupació.

Directiva 2010/41/UE del Parlament 
Europeu i del Consell de 7 de juliol de 2010

S’aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones 
que exerceixen una activitat autònoma.

Directiva 2010/18/UE del Consell 
de 8 de març de 2010

S’aplica l’Acord marc revisat sobre el permís parental, 
celebrat per Business Europe, la UEAPME, el CEEP i la CES.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDFDesktop
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:es:PDF
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Directiva 2006/54/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006

Relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i 
igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de 
feina i ocupació.

Directiva 2004/113/CE, del Consell 
de 13 de desembre de 2004

S’aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones 
a l’accés a béns i serveis i el seu suministrament.

Decisión Marco 2008/913/JAI, 
del Consell de 28 de novembre de 2013

Relativa a la lluita contra determinades formes i 
manifestacions de racisme i xenofòbia mitjançant el dret 
penal.

3.2 �Normativa�espanyola
a) Constitució Espanyola

Article 1.1 Reconeix la igualtat com un dels valors suprems del nostre ordenament jurídic: la 
igualtat ha d’interpretar-se com element transversal de tot l’ordenament jurídic.

Article 9.2 És el reconeixement de la igualtat material. La configuració de l’Estat com a social exigeix 
la intervenció dels poder públics perquè la iguaktat dels individus sigui real i efectiva.

Article 10 1.  La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure 
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són 
fonament de l’ordre polític i de la pau social.

2.  Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats qie la Constitució reconeix 
s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els 
tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya.

Article 14 Eix de la garantia jurídica de la igualtat: «Els espanyols són iguals davant la llei, sense que 
pugui prevaldre discriminació añguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social».

b)  Normativa específica en igualtat de tracte no discriminació i delictes

La Llei 62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’or-
dre social transllada al marc normatiu espanyol la directiva 43/2000 en allò referent 
a la discriminació per origen racial o ètnic en múltiples àmbits 1 i la 78/2000, referent 
a tots els motius de discriminació previstos en la TFUE però circumscrits a l’àmbit 
laboral 2.

1 Els àmbits citats en la Directiva 43/2000 són els següents: condicions d’accés a la feina, l’accés a tots tipus 
i nivells d’orientació professional, les condicions de feina i treball, l’afiliació i participació en organitzacions de 
treballadors o empresaris, la protecció social, inclosa la seguretat social i assistència sanitària, els avantatges 
socials, l’educació i l’accés a béns i serveis.

2 Els motius citats en la Directiva 78/2000 són: religió o conviccions, discapacitat, edat i orientació sexual.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
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Es recull a continuació la normativa espanyola que es refereix a motius de discrimi-
nació específics:

Sexe   Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Origen racial o 
ètnic

  Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i 
la seva integració social.

Religió i/o 
creences

  Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal (els articles 522 a 526 recullen els delictes contra 
la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts).

  Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.

Orientació sexual 
e identidad de 
género

  Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa 
al sexe de les persones.

  Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a 
contraure matrimoni.

Discapacitat   Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

  Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat.

  Reial Decret 1276/2011, de 16 de setembre, d’adaptació normativa a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Per altra part, abarca conductes per diferents motius discriminatoris, si bé està cir-
cumscrita a l’àmbit de l’esport la Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport.

Juntament a aquesta normativa específica pels principals motius de discriminació, el 
marc jurídic espanyol inclou una sèrie de normes administratives, penals i labo-
rals que reforcen la lluita contra la discriminació i contra els delictes d’odi.

Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els 

Reial Decret 1276/2011, de 16 de setembre, d’adaptació normativa a la Convenció 

Per altra part, abarca conductes per diferents motius discriminatoris, si bé està cir-
Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la violència, el 

Juntament a aquesta normativa específica pels principals motius de discriminació, el 
normes administratives, penals i labo-

 que reforcen la lluita contra la discriminació i contra els delictes d’odi.
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4.  Situacions reals 
de discriminació 
i claus pràctiques 
d’actuació
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A continuación t’exposem algunes situacions reals de discriminació. En cada situació 
hem inclòs una sèrie de recomanacions pràctiques pequè puguis saber amb claredat 
com actuar davant un fet discriminatori.

4.1 Àmbit�laboral
La discriminació en l’àmbit laboral por presentar-se en les diferents etapes de la vida 
laboral: en les ofertes de treball, en la selecció, en les condicions de feina (salaris, 
etc.), en el desenvolupament, promoció, retirada i/o acomiadament. Alguns exemples 
de discriminacó en l’àmbit laboral s’indiquen en el següent quadre:

Àmbits de discriminació laboral Exemples
L’accés a l’ocupació, a la feina per compte 
propi i a l’exercici professional

Ofertes d’ocupació discriminatòries: ofertes que estbleixin 
límits d’edats, que especifiquin sexe o nacionalitat.

L’accés a l’assessorament i a la formació 
professional

No oferir igualtat a totes les persones en l’accés a cursos 
de formació.

En les condicions laborals i d’ocupació, inclosos 
l’acomiadament i la remuneració

Situacions d’assetjament per raó de l’edat en 
empreses que desirgen que els treballadors passin 
a situació de jubilació anticipada i per a això utilitzen 
pressions indegudes com la disminució arbitrària dels 
complements salarials voluntaris, la falta d’ocpació 
efectova, entre d’altres.

Casos reals de discriminació en l’àmbit laboral:

Oferta de feina discriminatòria

Anunci d’una oferta de feina: «dona espanyola (de 45 a 55 anys) per a plaça d’interna en llar familiar. 
‘encarregarà de totes les tasques de la llar» (http://www.bolsaempleo.net/interna-para-tareas-del-hogar/)

Discriminació en les condicions laborals

Estava il·lusionat amb la meva nova feina. Era en una fàmbrica amb molts treballadors, el pitjor eren els 
horaris, moltes hores en torns partits pel que havia de menjar a la cuina que teníem els treballadors. 
Estava ben equipada, hi havia un microones, nevera, etc. La meva sorpersa va ser quan vaig anar a la cuina 
a escafar el meu menjar i hi havia un cartell que deia «només per a menjar espanyol». Em va fer vergonya 
preguntar i aquell dia no vaig usa el microones, vaig començar a portar entrepans i menjar fred. Hi havia 
treballadors marroquís, romanesos com jo, ningú podia utilitzar aquell microones excepte si posàvem 
«menjar espanyol»... Em vaig informar, vaig parñar amb el Comitè de l’Empresa, vam estar denunciant la 
discriminació que patíem a la cuina amb l’ús del microones. L’explicació fou perquè els «nostres» menjars 
tenien moltes espècies i olors fortes que impregnaven el microones comunitari…

Aquests casos exposats són exemples reals d’incidents discriminatoris en l’àmbit la-
boral. Com pots actuar si ets víctima o testimoni d’una d’aquestes situacions? 
funció del tipus d’incident discriminatori i la gravetat del mateix, en l’àmbit laboral 
existeixen diferents mecanismes on efectuar la reclamació per discriminació. Aques-
tes mecanismes són els següents:

a) Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS). Tota persona que tingui coneixe-
ment de fets que poguessin constituir infracció en matèria laboral o de Seguretat 

http://www.bolsaempleo.net/interna-para-tareas-del-hogar/
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Social poden reclamar els serveis de la ITSS. Per això és necessari realitzar una 
denuncia per escrit que haurà de contenir:

 — Les dades d’identificació personal del denunciant i la seva signatira, sent neces-
sari incloure telèfon de contacte.

 — Els fets presumptament constitutius d’infracció. Concretant què es denuncien i a 
quina matèroa concreta afecta (laboral, seguretat social, etc.).

 — Data i lloc on es va produir els fets.

 — Identificació dels pressumptament responsables, assenyalant el contractant o 
empresari a qui es denuncia.

 — La resta de circumstàncies rellevants, acompaynant, en el seu cas, la documenta-
ció justificativa.

Existeix un model de denúncia que pot descarregar-se des de la Web de la ITSS:

http://www.meyss.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Descarga_de_Formularios.

Aquest model també es pot obtenir a les oficines de les diferents Inspeccions Pro-
vincials, ubicades a les capitals de província.

Llocs i forma de presentació de la denúncia davant la ITSS. Per a la presentació 
de la denúncia es poden seguir les següents vies:

 — PRESENCIAL: A través dels registres de la ITSS, així com en els registres de la 
resta d’òrgans de l’Administració de l’Estat i de les CC. AA.

 — TELEMÀTICA: A través de la Seu electrònica del Ministeri de Treball i S. S., sem-
pre que el denunciant disposi del Document Nacional d’Identitat electrònic o 
d’una signatura electrònica avançada basada en un certificat electrònic recone-
gut per la plataforma @firma.

 — VIA POSTAL: Dirigides a l’oficina corresponent de la Inspecció Provincial de 
Treball i S. S. Si la denúncia es presenta per via postal o en els registres sense 
personar-se el denunciant, s’exigirà adjuntar còpia del DNI del denunciant i, en el 
seu cas, autorització expressa d’aquest perquè la ITSS pugui verificar les seves 
dades d’identitat en el registre corresponent.

b) Sindicats. Els Sindicats tenen un paper fonamental per incloure aquells aspectes 
que incideixen directament en la lluita contra la discriminació. Alguns sindicats dis-
posen de Serveis d’Igualtat as que s’accedeix a través de l’afiliació al sindicat. Són 
serveis específics d’atenció a les discriminacions, i ofereixen diferents prestacions 
com l’assessorament i informació, i vetllen de forma concreta per aquells suposats 
en els que els treballadors són víctimes de discriminació. Compten amb serveis 
jurídics que ofereixen un assessorament integral davant un cas de discriminació.

c) Jutjats del Social. Cal destacar que la Llei de Procediment Laboral estableix que el 
tractament discriminatori per raó de sexe, edat, origen ètnic o racial, discapacitat, 
orientació i identitat sexual, religió o creença es tramitarà segons la modalitat pro-

http://www.meyss.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Descarga_de_Formularios


18 GUIA PRÀCTICA

cessal de tutela de drets fonamentals, que és particularment ràpida i garantista 
per al treballador. En particular, això implica:

 — Que els processos tenen caràcter urgent, sent preferents respecte dels que se 
segueixen en els jutjats o tribunals. Tampoc és necessari cap acte de reclamació 
o conciliació previ.

 — Es produeix el que es coneix com inversió de la càrrega de prova: no és precís 
provar que has estat discriminat/ada, sino que tan sol que aportis indicis que 
has estat objecte de discriminació, i correspondrà a eshores a la part contractant 
o empresarial demostrar que la seva decisió no fou deguda a una discriminació, 
sinó que obeeix a raons objectives i raonables.

d) En determinats suposats es pot actuar per via penal. El Codi Penal, en el seu 
article 314, tipifica com a delicte de discriminació laboral la següent situació: que 
s’hagi produït una greu discriminació a la feina contra una persona com a con-
seqüència de la seva ideologia, religió, o creences, pertinença a una raça, ètnia o 
nació, el seu sexe, orientació sexuals, etc. i que un cop constatada, després del 
repequiment judicial o sanció administrativa, el contractant o lempresa no reesta-
bleixin la situació d’igualtat, reparant els danys que s’haguessin produït.

En cas de discriminació recorda que…

 — Totes les persones poden patir discriminació en l’àmbit laboral, bé en la búsqueda de feina, bé dins 
de la mateixa.

 — Existeixen diferents mecanismes on efectuar la reclamació per discriminació. Pots acudir a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, als sindicats o als Jutjats del Social.

 — Si has aconseguit que la Inspecció o un Jutjat constatessin que va existir discriminació greu per motiu 
de la teva ideologia, religió o creences, pertinença a una raça, ètnia o nació, sexe, orientacó sexual, etc. 
i l’empresa es nega a reparar la discriminació patida pots acudir a la via penal i denunciar el delicte 
(veure l’apartat sobre delictes d’odi i discriminació d’aquesta Guia).

4.2 �Accés�a�locals�d’oci
El principal mecanisme regulador referit a l’accés als locals d’oci és el dret d’Admis-
sió 3, consistent en determinar quines persones poden accedit a un establiment pú-
blic o privat i/o, en el seu cas, romandre en ell.

Per tant s’ha d’anomenar concretament les condicions per exercitar la reserva del 
dret d’admissió mitjançant una exposició ben visible de cartells o publicitat en l’accés 
als mateixos, en els que s’especificarà de forma concloent els requisits necessaris 
per entrar/romandre en el local, dels que es desprèn que el cartells amb l’enunciat 
«reservat el Dret d’Admissió» no són suficient.

3 ¿Què és el dret d’admissió? Per Francisco J. Izquierdo. Secretari Judicial (2009).
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Casos reals de discriminació en l’accés a locals d’oci:

Negativa a entrar a una discoteca a un grup de persones amb discapacitat

«Esteu bojos o què? Com se li acut a aquesta gent venir a aquestes hores de al nit a un bar? No podeu estar 
aquí, m’espanteu a la clientela. No veus que la gent passa de llarg? ¡Mira, mira, no entra ningú!.... Marxeu 
d’aquí. No vull clients com vosaltres….. Això em va passar una nit quan vaig sortir amb els meus companys 
de l’associació a la que pertanyia. Havíem anat a sopar i després prendre alguna cosa, ens agradava poder 
sortir de nit a prendre alguna cisa am els amics. Érem gent com el propietari del bar, com tu, només que 
amb una diferència, alguns anàvem amb cadira de rodes...». Vaig decidir no deixar passar de llarg aquest 
fet. NO hi havia dret a que ens parlessin així. Vam decidir demanar un full de reclamacions i presentar-la a 
l’Oficina dels Drets del Consumidor. Tant de bo algun dia canviï les coses i puguem sentir-nos gent normal, 
com tu, com la resta».

Discriminació a una parella homosexual a la piscina pública

«Estava a la piscina pública amb la meva parella. En un moment donat li vaig fer un petó ràpid. Fins aquí 
tot normal però què passa si la meva parella és una altra dona com jo. El socorrista es va dirigir a nosaltres 
dient-nos «què feu?» Aquí això no es pot fer». Ens va fer el dia impossible, rient-se de nosaltres, insultant-
nos. Vaig pensar en recollir totes les nostres coses i marxar d’allà. Però vam reunir forces per quedar-nos. 
Vam estar donant-li moltes voltes perquè no sabíem per a què podria servir una reclamació. Finalment 
vam acudir a una Associació d’LGTB a qui vam explicar el cas i es va fer càrrec d’aquest. S’han de denunciar 
aquestes coses, per nosaltres, pels que vinguin».

Discriminació per origen racial o ètnic.

Els divendres tenia torn partit i no em donava temps d’anar a menjar a casa, normalment em portava 
alguna cosa de casa per menjar-ho a la feina però aquell dia feia bon temps i vaig decidir anar a un bar a 
esmorzar… Li vaig demandar al cambrer un plat combinat que tenia a la carta i em va contestar “perdoni 
senyora no l’entenc”… “A vostè no penso servir-li res”… Vaig pensar en marxar d’allà i anar a un altre 
lloc, no tenia molt temps per menjar és més, ja no tenia ni gana. Finalment li vaig demandar el llibre de 
reclamacions al que em va contestar: “no penso donar-li res”. Què podia fer? un altre client del bar que 
havia presenciat la situació em va animar a avisar la policia, em va dir que no fes, que tenia dret al full de 
reclamacions tot i que no m’haguessin servit res. Ho vaig fer i van acudir i, a partir d’aquí no vaig tornar 
a passar per aquest bar. Fins fa unes setmanes, on vaig veure que ja no estava la persona que m´havia 
tractat aixi” ah, per cert, sóc camerunesa i porto dotze anys vivint a Espanya, treballo de cara al públic i, en 
tot aquest temps, mai he tingut problemes de comunicació amb ningú, excepte amb aquesta persona”.

Com pots actuar en cas de ser víctima de discriminació en 
l’accés a algun local d’oci?

Els consumidors o usuaris que consideren que l’exercici del dret d’admissió o les condicions d’accés, tal i 
com estan previstes o se’ls han aplicat en un establiment obert al públic, espectacle o activitat recreativa 
determinats, no són conformes al que preveu la normativa vigent, poden actuar a través de diferents 
vies jurídiques, tant administratives, com penals. La raó és que la discriminació a l’accés a un local d’oci 
constitueix tant una infracció administrativa, com un delicte, pel que es poden perseguir per ambdues vies.

Així, l’article 31.14 del Reglament General de Policia d’Espectacles i Activitats Recreatives, aprovat per 
Reial Decret 2816/1982, estableix expressament com a infracció molt greu «l’exercici del dret d’admissió 
de forma arbitrària o abusiva, amb infracció de les disposicions que el regulen». Existeixen preceptes 
equivalents a les lleis que en matèria d’espectacles que han aprovat la majoria de les Comunitats 
Autònomes (a les Comunitats Autònomes que no han aprovat les seves pròpies normes, regeix el citat 
Reglament General aprovat per RD 2816/1982).
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Per altra banda, l’article 512 del Codi Penal tipifica el delicte de denegació discriminatòria de serveis en 
l’exercici d’activitats professionals.

El que determinarà la via a adoptar serà sobretot la gravetat de la infracció percebuda, però també convé 
valorar el temps que es pot trigar fins arribar a una decisió segons s’opti per una o altra via, la possible 
dificultat d’obtenir proves fefaents de la discriminació patida, com p.ex. testimonis que estiguin disposats 
a declarar al respecte, i el grau d’implicació que requerirà per part de la pròpia víctima el seguiment de la 
denúncia o reclamació.

a) La via més senzilla per reclamar és a través del llibre de reclamacions. El que amb això es fa és instar 
a que siguin les pròpies autoritats de consum de la Comunitat Autònoma corresponent les que actuïn.

Si no es facilités el llibre de reclamacions s’ha de cridar la policia. Davant la policia s’ha de sol·licitar 
novament el llibre de reclamacions i, si no s’entrega, serà la pròpia policia la que ha de realitzar la denúncia 
per negativa a entregar-lo o no disposar d’ell, sumat a les denúncies que puguin derivar per exercir activitat 
alguna mancat d’autorització. És important que en aquest moment la policia identifiqui o ressenyi els 
responsables del local «in situ».

Amb independència de quin és el procediment jurídic a seguir, sol·licitar el llibre de reclamacions és clau. 
Per un costat és una bona forma d’evitar que es torni a repetir la seva experiència i, per altre, constitueix 
una prova en el cas d’arribar a reclamar finalment mitjançant arbitratge de consum o demanda judicial. El 
procediment que se segueix després de la presentació d’una reclamació pot comportar una sanció o multa 
per l’establiment del denunciat.

b) En segon lloc, i amb independència d’això, es poden també denunciar els fets als òrgans administratius 
competents de l’Ajuntament o Comunitat Autònoma on s’hagi produït, instant a que aquests òrgans iniciïn 
un procediment sancionador, sobre la base de la legislació estatal o autonòmica aplicable.

Tot i que el procediment i l’òrgan competent per dur a terme aquest procediment sancionador varia d’una 
Comunitat Autònoma a una altra, i en alguns casos la facultat està traspassada als Ajuntaments, en tot cas 
aquesta possibilitat existeix i pot concloure sancions de multes substancioses per a la persona o empresa 
que l’hagi discriminat. En canvi, per aquesta via no es pot reclamar un rescabalament pels danys i perjudicis.

c) Si es pretén un rescabalament econòmic pels danys i perjudicis patits es poden plantejar una 
reclamació, bé mitjançant el Sistema Arbitral de Consum establert en l’article 57 de la Llei General per 
a la Defensa de Consumidors i Usuaris (Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre), normalment a través de l’Oficina del Consumidor, bé mitjançant una demanda judicial davant 
els jutjats del civil. Per iniciar qualsevol d’aquests dos procediments no és necessari esperar a que s’hagi 
resolt la queixa que es va formular mitjançant el full de reclamacions. En el cas de la demanda civil, s’ha 
de tenir en compte els terminis de decisió, els costos que poden suposar el procediment (taxes, advocat i 
procurador) i que, en cas que s’aconseguís una indemnització per danys morals, la quantitat no seria molt 
elevada.

d) Si es considera que la discriminació patida té un caràcter greu i la persona que l’ha patit està disposada 
a involucrar-se en major mesura per tal d’aconseguir una sanció de l’agent discriminatori, el millor és 
presentar una denúncia davant al policia, la fiscalia (hi ha serveis especialitzats en delictes d’odi i 
discriminació a totes les fiscalies provincials, veure annex 2 d’aquesta Guia), o el jutjat de guàrdia.

La denúncia davant la policia té l’avantatge que es pot sol·licitar que la policia es desplaci al lloc dels 
fets per comprovar si, efectivament, es produeix o s’ha produït la citada discriminació. Si, per exemple, 
algú al·lega que s’ha rebutjat el seu accés a un oc d’oci pel seu color de pell, i la policia entre en el local i 
comprova que allà totes les persones són blanques, estaríem en presència d’un indici de discriminació que 
reforçaria la declaració de la persona que al·lega discriminació a efectes de prova.

A més, la policia té l’obligació d’instruir un doble expedient, administratiu sancionador i penal. Mentre 
es substancia el penal, l’administratiu queda en suspensió, però si el penal es tanca sense sentència 
condemnatòria, es reactiva l’administratiu, i pot acabar en una sanció econòmica per al causant de la 
discriminació tot ui que no hi hagi sentència penal.

La via penal inclou també la possibilitat de sol·licitar indemnització pels danys i perjudicis patits en 
virtut de la discriminació.
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En cas de discriminació en l’accés a locals d’oci recorda que …

 — El Dret d’Admissió no pot aplicar-se arbitràriament i en cap cas permet la discriminació. Els cartells 
que assenyalen «reservat el Dret d’Admissió» no justifiquen polítiques d’admissió discriminatòries.

 — Si t’impedeixen l’entrada a un establiment és clau sol·licitar sempre el full de reclamacions a la per-
sona que estigui en el local (porter, cambrer, etc.) tot i que no hagi arribat a entrar ni a ser client. Si es 
nega a donar-te-la, truca a la policia.

 — El full de reclamacions constitueix una prova en el cas d’arribar a reclamar finalment mitjançant ar-
bitratge de consum o demanda judicial pes això és clau que la sol·licitis.

 — Els locals que apliquin drets d’admissió discriminatoris: poden ser sancionats amb multes o amb el 
tancament del local temporal o permanent, en funció de la gravetat de l’incident discriminatori.

4.3 �Discriminació�en�espais�públics�i�seguretat
La discriminació en els espais públics poden consistir en pràctiques de naturalesa 
molt diversa. Amb freqüència es tracta d’insults, amenaces, agressions en espais com 
el carrer, els parcs, els bars, el transport públic, etc., contra les persones per la seva 
distinta ètnia, orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat, situació socioe-
conòmica (persones sense llar) o altres motius de discriminació. En els suposats més 
greus s’estén fins i tot als delictes de lesions, d’agressió sexual o d’homicidi.

Un altre dels col·lectius que amb freqüència pateix aquets tipus de delictes i d’al-
tres formes de discriminació són les persones sens sostre o sense llar. Es parla en 
aquests casos de delictes per aporofòbia o odi al pobre i de discriminació per situa-
ció socioeconòmica. Per veure com actuar davant aquest tipus de delictes, consulta 
l’apartat 5 d’aquesta Guia.

Quan l’entitat dels actes discriminatòria no arriba a constituir delicte (p.ex. conflictes 
de convivència de menor intensitat en places o parc públics) pot ser útil acudir als 
serveis especialitzats en els diferents motius de discriminació per requerir la seva 
intervenció (veure Annex 1 d’aquesta Guia), i en el seu cas mediació, als efectes de 
posar fi al citat conflicte i als actes discriminatoris que s’estiguin produint. També els 
ajuntaments o entitats locals disposen en ocasions de treballadors socials, educa-
dors de carrer i mediadors interculturals amb capacitat per realitzar una intervenció 
en aquest sentit.

Per altra banda, algunes associacions ciutadanes han denunciat una pràctica que pot 
resultar discriminatòria, i que també poden arribar a produir-se en espais públics 
durant els dispositius operatius policials de prevenció perquè el manteniment de la 
seguretat ciutadana, sempre i quan aquells suposin la identificació de persones 
basats en perfils relacionats amb característiques de la persona, com per exemple 
la seva ètnia, color, identitat de gènere o situació socioeconòmica.

La pròpia normativa que regeix l’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Es-
tat prohibeix de manera taxativa tota discriminació 4. A més, a través del llibre-registre 

4 Article 16.1 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana i l’article 16.3 
de la citada Llei Orgànica 4/2015 profunditza en la regulació del llibre-registre on s’han de recollir totes les dili-
gències d’identificació policial practicades.
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on s’han de recollir totes les diligències d’identificació policial practicades, el Ministeri 
Fiscal pot comprovar si la identificació de qualsevol persona ha pogut tenir caràcter 
discriminatori.

En cas que una persona consideri que ha estat objecte d’una identificació discrimi-
natòria, en vulneració de la legislació vigent, pot dirigir-se tant al Defensor del Poble 
o Defensors del Poble autonòmics, en el seu cas, com als serveis especialitzats en 
matèria de discriminació racial o el motiu de disseminació de què es tracta (veure 
Annex 1 d’aquesta Guia).

Igualment, pot denunciar el fet a través dels canals que el Ministeri de l’Interior 
posa a disposició dels ciutadans per formular les queixes relatives als serveis donats 
pels membres de les Forces i Cossos de Seguretat.

Per a aquests efectes el Ministeri de l’Interior ha confeccionat un Formulari de 
Queixes i Suggeriments, amb l’objectiu de deixar constància de les queixes que els 
ciutadans estimen convenients sobre el funcionament de les unitats administratives 
(cossos policials), dependents del citat Ministeri. En totes les dependències. oficines i 
centre d’atenció al ciutadans oberts al públic, i dependents del Ministeri de l’Interior 
(Comissaries de Policia, Casernes de la Guàrdia Civil, etc.) existeix un exemplar del 
Formulari de Queixes i Suggeriments.

Aquestes queixes poden presentar-se de les següents formes:

 — Presencial, a les oficines de l’organisme corresponent.

 — Correu postal.

 — Telemàtica: quan es tracti de queixes, a través de la Seu Electrònica del Ministeri 
de l’Interior 5.

Les queixes dels ciutadans que es reflectiran per escrit en el Formulari, indicant nom, 
cognoms i domicili, a efectes de comunicacions, i signant al final del corresponent 
full. Subscrita la queixa personalment en el Formulari corresponent, s’entregarà al 
moment còpia de la mateixa degudament segellada.

Si la queixa es remet per correu i es deixa constància del domicili se li enviarà la còpia 
corresponent al remitent. Les queixes presentades per correu electrònic i Internet 
hauran d’estar subscrites amb la signatura electrònica de l’interessat.

Les queixes anònimes (ja siguin presencials, escrites on telemàtiques) no patiran 
efectes de cara a la resposta a l’interessat, tot i que sí podran ser tingudes en compte 
a efectes interns.

Rebudes les queixes a la dependència afectada, aquesta, en el termini de vint dies i 
previ els aclariments que estimi recaptar del ciutadà, informarà a aquest de les actua-
cions realitzades i de les mesures en el seu cas adoptades.

5 Orden INT/949/2007, de 30 de marzo, por la que se aprueba el formulario de quejas y sugerencias del 
Ministerio del Interior (BOE núm. 88, de 12 de abril). Disponible en:

 https://sede.mir.gob.es/quejas/ACVT_LQs_rcd.html
 http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participa-

cion-administrativa/quejas-y-sugerencias

https://sede.mir.gob.es/quejas/ACVT_LQs_rcd.html
https://sede.mir.gob.es/quejas/ACVT_LQs_rcd.html
https://sede.mir.gob.es/quejas/ACVT_LQs_rcd.html
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participacion-administrativa/quejas-y-sugerencias
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participacion-administrativa/quejas-y-sugerencias
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Finalment, si transcorregut el termini a què es refereix l’anterior apartat el ciutadà no 
hagués obtingut cap resposta de l’Administració podrà dirigir-se, per tal de conèixer 
els motius que han originat la falta de resposta i exigir les oportunes responsabilitats, 
a la següent unitat: Inspecció de Personal i Serveis de Seguretat (assumptes rela-
cionats amb la Guàrdia Civil i amb la Policia) 6.

Discriminació a l’espai públic: identificació per fenotip

«Estava esperant el tren a l’estació de Valladolid. Acompanyada del meu marit i dels meus fills. A l’andana hi 
havia altres viatgers. De sobte se m’apropa un Policia Nacional, vaig pensar que voldria preguntar-me alguna 
cosa però es va dirigir a mi perquè m’identifiqués. No entenia res. Per què jo? Vaig mirar al meu voltant i 
vaig veure que era la única persona negra de tota l’estació: els meus fills i el meu marit són blancs, la resta 
de passatgers que hi havia en aquets moment també. El propi agent va reconèixer que m’havia demanat al 
documentació perquè havia rebut ordres de parar les persones «com ella».
Va ser una situació vexatòria per a tu, amb danys morals i psicològics, un fet clar de discriminació. No vaig 
voler deixar-ho passar sense més, perquè el considero greu, pel que he demanat responsabilitats a l’Estat 
Espanyol. He hagut d’acudir a diferents instàncies per la via judicial. Finalment el Comitè de Drets Humans 
de Nacions Unides em va donar la raó, al·ludint que «és legítim efectuar control d’identitat de manera 
general amb finalitats de protecció de la seguretat ciutadana i de prevenció del delicte o per tal de controlar 
la immigració il·legal. Ara bé, quan les autoritats efectuen els citats controls, les simples característiques 
físiques o ètniques de les persones objecte del mateix no han de ser preses en consideració com indicis de 
la seva possible situació il·legal en el país. Tampoc han d’efectuar-se de forma que només les persones amb 
determinats trets físics o ètnics siguin assenyalades. El contrari no només afectaria negativament la dignitat 
de les persones afectades, sió que a més contribuiria a la propagació d’actituds xenòfobes entre la població 
en general i seria contradictori amb una política efectiva de lluita contra la discriminació racial.» Afegint 
que en el meu cas la identificació fou individualitzada per al citat control d’identitat únicament per raó de 
les seves característiques racials i que aquests van constituir l’element determinant per sospitar d’ella una 
conducta il·legal.

4.4 �Altres�àmbits�de�discriminació�(educació,�
sanitat,�accés�a�altres�béns�i�serveis)

Tal i com s’assenyalava a l’apartat introductori, existeixen altres àmbits on es pot pro-
duir una discriminació. En aquest apartat es fa referència a alguns mecanismes espe-
cífics que existeixen en els àmbits de l’educació i de la sanitat.

Però amb independència que existeixin o no aquest tipus de mecanismes en un àm-
bit determinat, sempre es pot denunciar la discriminació a través de les vies gene-
rals establertes per l’ordenament:

 — En primer lloc, existeixen alguns serveis especialitzats en determinats motius 
de discriminació (origen racial o ètnic, discapacitat, orientació sexual i identitat 
de gènere) que poden assessorar i tramitar queixes i reclamacions (veure 
Annexes de la Guia).

 — En segon lloc, sempre que intervingui una Administració Pública, a més dels re-
cursos que es poden interposar per via administrativa, està oberta la via de la 
queixa davant el Defensor del Poble, ja sigui de l’Estat o d’aquelles Comunitats 
Autònomes en les que existeixi (veure Annexes).

6 C/ Cea Bermúdez, 35-37, 28003 - Madrid; Teléfonos: 915372648-2649; Fax: 915372600.
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 — En molts casos existeixen normatives sectorials que prohibeixen la discriminació i es-
tableixen sancions per qui incompleixi aquesta prohibició, pel que es pot denunciat la 
discriminació patida davant l’autoritat competent en l’àmbit de què es tracti.

 — I en última mesura sempre està oberta la via judicial per impugnar l’acte o me-
sura discriminatòria i sol·licitar un rescabalament dels danys patits.

Casos reals de discriminació per diversos motius en altres 
àmbits: 7 8

Discriminació por raó de sexe en l’àmbit formatiu

«En el meu país treballava en una empresa d’alimentació. Quan vaig arribar a Espanya vaig veure una 
oportunitat en formar-me en el sector de les cures. Em vaig apuntar a un curs d’Auxiliar d’Infermeria. Un dia 
em van dir que sortís mentre estava a classe. Em van comunicar que havia de marxar aquell mateix dia del 
durs, que no podia continuar...» Hem calculat de quan estàs i no podràs acabar les classes. A l’inici de curs 
ens hauries d’haver dit que estaves embarassada. Així que signa aquest full i marxa»... Vaig marxar, estava 
molt trista i confosa. L’endemà vaig acudir a la treballadora social del meu barri, li vaig comentar el succeït, 
es va posar les mans al cap i va dir ¡això no pot ser això no em podien expulsar del curs per aquest motiu». 
Un dies després el centre formatiu em va trucar i em va dir que si seguia interessada podia tornar...»

Discriminació per orientació sexual en l’àmbit educatiu

Vam començar els tràmits per escolaritzar el nostre fill. Ens vam fixar amb un nou i petit centre escolar. Ens 
va agradar molt que a més de ser un centre bilingüe, entre els principis rectors del centre figurava «animals 
els alumnes a cooperar amb els altres, ser sensibles a les necessitats de la resta i respectar altres cultures, 
religions i formes de vida», ens vam adonar després que només era qüestió de Màrqueting. El centre 
educatiu es va negar a escolaritzar el nostre fill per tenir uns pares gais. El seu argument fou rebutjar la 
nostra sol·licitud perquè «el nen pertanyia a una família homoparental». Quan vam trucar de forma anònima 
al centre sempre ens deien que hi havia places vacants, quan es tractava del nostre fill ens deien que no 
disposaven de places. Hem denunciat el cas a la Inspecció Educativa.

Discriminació per edat en l’àmbit sanitari7

Quan vaig a urgències és perquè em trobo realment malament. Sóc una persona de 85 anys, visc a 
casa meva amb la meva dona. Només anem a urgències si ens trobem realment malament, el que, 
afortunadament, ha succeït en poques ocasions. He pogut comprovar que sóc l’últim a qui atenen, sobretot 
si hi vaig en cap de setmana. En alguna ocasió he hagut d’esperar més d’una hora al terra de casa perquè 
m’he caigut i no podia moure’m, fins que ve l’ambulància davant la insistència de la meva dona. Les 
persones d’edat avançada com jo, tenim el mateix dret que les persones joves a ser ateses en igualtat de 
condicions i a rebre els mateixos tractaments.

Discriminació per creences o religió en l’àmbit educatiu
«Sóc estudiant de l’últim curs de farmàcia8. Aquest any és molt important per a mi perquè és quan he 
de fer les pràctiques reals en una farmàcia. Quan va arribar el moment d’iniciar les pràctiques tots els 
meus companys les van iniciar, jo no aconseguia cap farmàcia on podia fer les pràctiques. No era per 
les meves notes, sóc una alumna brillant amb notes excel·lents, només tinc una diferència respecte els 
meus companys, utilitzo hijab perquè sóc musulmana... Cap farmàcia volia tenir una dona musulmana 
amb mocador com a dependenta. No aconseguia entendre-ho, tinc família a altres països d’Europa i mai 
ningú ha tingut aquests problemes de discriminació. Sé que puc fer la meva feina en una farmàcia, si no 
aconsegueixo realitzar les pràctiques no podré obtenir el meu títol de Llicenciada en Farmàcia.»

7 http://www.secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notas-de-prensa-sec/5019-se-demuestra-dis-
criminacion-por-edad-en-ambito-sanitario

8 http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-cardiacas/los-cardiologos-alertan-de-situacio-
nes-de-discriminacion-de-personas-mayores-en-el-acceso-a-nuevas-terapias_b2idt0zlxN8UdUcDO2ed17/

http://www.secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notas-de-prensa-sec/5019-se-demuestra-discriminacion-por-edad-en-ambito-sanitario
http://www.secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notas-de-prensa-sec/5019-se-demuestra-discriminacion-por-edad-en-ambito-sanitario
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-cardiacas/los-cardiologos-alertan-de-situaciones-de-discriminacion-de-personas-mayores-en-el-acceso-a-nuevas-terapias_b2idt0zlxN8UdUcDO2ed17/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-cardiacas/los-cardiologos-alertan-de-situaciones-de-discriminacion-de-personas-mayores-en-el-acceso-a-nuevas-terapias_b2idt0zlxN8UdUcDO2ed17/
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Mecanismes específics de resposta en l’àmbit educatiu
En cas que la discriminació es produeixi en relació amb centre educatius, convé tenir 
en compte el següent:

 — Els centres educatius han de comptar amb Plans de Convivència en els centres 
escolars on s’han de recollir «totes les activitats que es programin amb la finalitat 
de fomentar un bon clima de convivència dins el centre escolar, la concreció dels 
drets i deures dels alumnes i les mesures correctores aplicables en cas del seu 
incompliment d’acord a la normativa vigent, prenent en consideració la situació i 
condicions personals dels alumnes, i la realització d’actuacions per a la resolució 
pacífica de conflictes amb especial atenció a les actuacions de prevenció de la 
violència de gènere, igualtat i no discriminació.» Per tant, si el fet discriminatori es 
produeix en un centre educatiu, el Consell Escolar haurà d’intervenir per garantir 
la igualtat de tracte i la no discriminació en el centre, no dubtis a comunicar al 
Consell Escolar qualsevol incident discriminatori que hagis presenciat o patit di-
rectament.

 — Pot ser igualment útil comunicar els fets als serveis d’inspecció educativa de la 
Comunitat Autònoma corresponent.

 — Si l’incident discriminatori ha estat comès pel propi centre, dirigeix-te al Defensor 
del Poble o al Defensor del Menor a les Comunitats Autònomes on existeixi 
aquesta figura, que intervindrà per tal de garantir la igualtat de tracte i no discri-
minació.

 — Per últim, sempre cap la possibilitat de denunciar en el Jutjat o la Fiscalia, per 
posar en el seu coneixement la discriminació ocorreguda per tal que estudiï el 
cas i prengui les mesures oportunes al respecte.

Mecanismes específics de resposta en l’àmbit de l’assistència 
sanitària
En cas que la discriminació hagi ocorregut en l’àmbit sanitari, caben les següents 
possibilitats:

 — Formular una queixa davant els Serveis d’Atenció i Informació al Pacient pre-
vistos per les diferents Comunitats Autònomes en el marc de les competències 
en Sanitat que tenen. Aquests serveis compten, generalment, amb oficines 
d’atenció al públic en tots els Hospitals i amb un servei centralitzat. Entre les se-
ves funcions es troba «vetllar pel compliment dels drets dels pacients i els seus 
familiars, contemplats en la normativa vigent i atendre ui tramitar qualsevol 
queixa, reclamació i/o suggeriment presentada per un usuari, tractar de solucio-
nar el problema en aquest moment proposant una solució o traslladar la qüestió 
a la Direcció per obtenir una solució el més aviat possible».

 — En algunes Comunitats Autònomes (Andalusia, Madrid, Catalunya, Valenciana i 
País Basc) existeix també la figura del Defensor del Pacient un òrgan de l’Admi-
nistració sanitària que té com a finalitat gestionar les queixes, reclamacions, sug-



26 GUIA PRÀCTICA

geriments, propostes o observacions que rebi, amb el principal objectiu de fer de 
mitjancer entre els conflictes que plantegen els ciutadans com usuaris del 
Sistema Sanitari.

En cas de discriminació recorda que…

 — Es pot discriminar per molts motius: l’origen racial o ètnic, discapacitat, orientació sexual i identitat 
de gènere, per raó de sexe i es pot produir a tot arreu: l’escola, un hospital o centre de salut.

 — Per acabar amb la discriminació és important denunciar-la, ja sigui davant la policia o davant les 
institucions i entitats que treballen per eradicar-la: serveis especialitzats, el defensor del Poble, a les 
Fiscalies o Jutjats.

 — Si la discriminació es produeix en un centre educatiu pots, a més, acudir al Consell Escolar. Si és en 
un centre sanitari, acut als Serveis d’Atenció al Pacient.
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5. Delictes d’odi
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Volem destacar, per la seva naturalesa, els delictes d’odi. Tot i que el terme no cons-
ta com a tal en el nostre Codi Penal, es consideren delictes d’odi tot els actes come-
sos contra grups o contra persones per la seva pertinença a un grup, motivats per la 
animadversió o intolerància envers un tret característic i percebut com a «diferent» 
d’aquest grup de persones, és a dir, els comesos per motius racistes o altra classe 
de discriminació referent a la ideologia, religió o creences, ètnia o nacionalitat, sexe, 
orientació sexual o identitat de gènere, malaltia, discapacitat, situació de pobresa o 
exclusió social o qualsevol altre factor similar.

En el Codi Penal hi ha dos tipus de delictes que poden considerar-se com delictes d’odi:

 — en primer lloc, qualsevol delicte (una agressió, una amenaça, un robatori, etc.) 
pot estar motivat per l’odi o la intolerància, i en aquets cas, se li aplica la circums-
tància gravant de l’article 22.4 del Codi Penal, és a dir, que es sanciona amb ma-
jor severitat l’autor pel major perjudici i la gravetat que aquesta motivació afegeix 
al delicte comès.

 — en segon lloc, hi ha alguns delictes que ja en la seva definició contenen aquest 
element d’odi i intolerància. Per exemple, el delicte d’amenaces a determinats 
grups de persones(art. 170 del Codi Penal), el de revelació de dades personals 
referents a la ideologia, religió o creences, salut, origen racial o orientació sexual 
de les persones (art. 197), o el delicte de denegació discriminatòria d’una presta-
ció a que es tingui dret, ja sigui en l’àmbit d’un servei públic (art. 311), o d’una 
prestació empresarial o professional (article 312).

Exemples reals de delictes d’odi
Delicte d’odi per orientació sexual
Anava passejant amb la meva companya per una plaça del centre. A l’arribar a l’alçada on es trobava un grup 
de persones, un noi del grup va començar a dirigir-se a nosaltres amb insults de contingut homòfob com 
«vaya par de bollitos», «voleu plàtans?», al temps que ens oferia cervesa acostant-nos una ampolla de vidre. 
Els vaig contestar dient-los «de què aneu?» i vaig donar-me la volta per continuar el meu camí. En aquest 
moment el noi que ens havia estat insultant em va colpejar el cap per darrera amb l’ampolla que portava a la 
mà. Vaig caure a terra, el noi va marxar, i jo vaig quedar allà estesa al costat de la meva companya que estava 
trucant l’ambulància.

Vaig anar a denunciar-ho a al policia insistint que el noi no m’havia agredit perquè jo l’hagués agredit abans 
o l’hagués insultat, sinó que va ser ell mateix qui va provocar la situació i em va agredit, per l’únic fet de 
considerar que nosaltres érem lesbianes i teníem una orientació sexual diferent a la seva.

Delicte d’odi per origen racial o ètnic
Eren les 10.30h del matí, estava al Bar de Copes «Comandachina, al carrer Río Tajuña d’Alcalà d’Henares, 
un individu a qui no coneixia de res es va dirigir a mi demanant-me tabac i foc. Li vaig contestar que no 
tenia ni tabac ni foc, al que l’individu en qüestió, amb gran agressivitat, sense causa aparent alguna, em va 
dir «que era un fill de puta per no tenir tabac ni foc». A crits i agressivitat va seguir insultant-me dient «puto 
negre, puto mico, el teu lloc no està en aquets país». «El teu lloc és al jardí zoològic amb els teus companys». 
«Arriba España, viva España». Acte seguit amb la mà oberta i en el moment en què començava a girar-me 
per apartar-me em va donar un brutal cop a la zona inferior del costat esquerra de la cara i l’inici del coll que 
em va fracturar d’immediat les vèrtebres C4, C5 i C6 que va provocar que caigués desplomat a terra i quedés 
tetraplègic. Em dic Miwa Buene, sóc congoleny.

L’Audiència Provincial va condemnar aquest individu (Roberto A) a 10 anys de presó per un delicte de 
lesions, al considerar-lo autor de l’agressió que em va deixar tetraplègic, i va aplicar la gravant de racisme de 
l’article 22.4.º del Codi Penal, a l’haver comès els fets per motius racistes i discriminatoris referents a l’ètnia i 
nació a la que pertany la víctima, i la gravant de traïdoria, de l’article 22.2.º del Codi Penal, a l’haver executat 
el fet amb abús de superioritat.
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5.1 �Delictes�d’odi�a�Internet
Les xarxes de comunicació (internet) i el desenvolupament de les xarxes socials su-
posen un nou desafiament en l’àmbit de la lluita contra la discriminació i els delictes 
d’odi. Així, algunes organitzacions han denunciat que el racisme a Internet està aug-
mentant de forma alarmant a Espanya: s’han detectat l’existència de més de 2000 
llocs web, blogs i fòrums creats per grups d’ideologia neonazi 9.

Alguns exemples de delictes d’odi comesos a través d’internet o xarxes socials, són 
les següents:

Amenaces en xarxes socials

Un grup d’una xarxa social s’anomenava «Ibarra ha de morir» i deien estar recaptar fons per contractar 
un sicari una xarxa social. Esteban Ibarra és el president de Moviment contra la Intolerància i ha actuat 
com acusació popular amb nombrosos casos de Delictes d’Odi, entre altres el judici que es va celebrar 
contra Hammerskins-Espanya. Després de la denúncia del grup, aquest va ser tancat però en van obrir 
d’altres: «Odio a Esteban Ibarra» o «Jo també penso que Esteban Ibarra ha de morir» des d’on es realitzaven 
comentaris envers la seva persona de caire racista que incloïen la disposició de finançar el seu assassinat i 
s’animava la violència contra la seva persona.

També es va detectar un altre grup amb 793 participants anomenat «Odio a Esteban Ibarra» que fomentava 
a la violència, el racisme i la xenofòbia i la constatació de nombrosos casos d’agressions per Internet. 
Moviment contra la Intolerància va informar la Delegació del Govern i es va procedir a denunciar aquests 
grups a la Brigada Provincial d’Informació de la Prefectura Superior de Policia de Madrid, que ha cursat la 
corresponent denúncia al Jutjat i investiga qui són els autors i promotors d’aquestes webs i grups d’Internet. 
per altra part, l’autor d’una altra web i del «Joc» difós per Internet «Mata a Esteban Ibarra» fou condemnat 
en sentència ferma a 2 anys de presó pel delicte d’incitació a l’odi i la violència».

�

Ocho menores de Las Palmas han sido condenados a penas que llegan hasta los dos años de tareas 
socioeducativas como autores de un delito contra la integridad (acoso escolar) de un compañero 
de colegio. Los padres de los adolescentes deben abonar 6.000 euros a la víctima, que intentó 
suicidarse.

El Jutjat de Menors número ú de Las Palmas sentencia a vuit adolescents d’una escola privada de Las 
Palmas de Gran Canària as penes que oscil·len entre els vuit mesos i els dos anys a feines socioeducatives, 
per sotmetre un company de classe durant tot el curs del 2010 a una campanya d’assetjament de tot tipus 
d’insults, i publicant la seva imatge a la xarxa social Tuenti per promoure el seu menyspreu.

A més de les mesures socioeducatives, la sentència condemna els pares dels menors a indemnitzar 
subsidiàriament amb 6.000 euros a l’assetjat pels danys i perjudicis, i assenyala l’escola on van succeir els 
fets com a responsable civil subsidiari.

9 Veure http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=288503
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=288503
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=288503
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=288503
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp
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5.2 �Claus�pràctiques�d’actuació�en�cas�de�
delictes�d’odi 10

Si ets víctima o testimoni d’una agressió per motiu d’odi, recorda que…

No deixis passar una agressió per motius d’odi. Has de fer els següents passos:

 — Informe mèdic d’agressions: amb independència de la gravetat, és molt important acudir a un centre 
d’urgències perquè aquests informes es traslladin directament al Jutjat de Guàrdia. És important dema-
nar una còpia.

 — Més endavant, és necessari visitar un metge especialista (psicòleg, dentista, oculista, traumatòleg, 
etc.) perquè ens faciliti un altre informe mèdic. Això possibilitarà que, un cop traslladat al jutjat, es pu-
guin demanat danys i perjudicis.

 — Testimonis: Contactar amb algun col·lectiu (immigrant, LGTB, associacions de persones amb discapaci-
tat, etc.) i explicar què ha passat. També és molt important aconseguir el testimoni d’alguna persona 
que hagi presenciat els fets ocorreguts.

 — Presentar la Denúncia al Jutjat de Guàrdia, Cossos i Forces de Seguretat o a la Fiscalia10. Si has 
anat a alguna entitat (associació, ONG), és probable que ells puguin presentar des dels seus serveis ju-
rídics la denúncia en nom de la víctima. A les denúncies per agressió és necessari facilitar el màxim de 
detalls dels agressors: aspecte físic, color de cabell, edat aproximada, forma de vestir, així com explicar 
els detalls del lloc i forma d’agressió. S’ha d’especificar sempre la intencionalitat de l’agressió i la no 
provocació prèvia en cap cas per part de la víctima. Quan denunciïs, descriu de forma literal les 
paraules i expressions emeses per l’autor/s. No oblidis explicar tot el que creguis que és important 
(símbols, anagrames, tatuatges, vestiments de l’autor, testimonis del s fets, etc.) Assenyala a al denúncia 
la circumstància de que l’agressió/amenaça està motivada per la raça, religió, nacionalitat, cultura, 
orientació sexual, etc. i la raó de dita conclusió (expressions, etc.)

 — La policia s’encarregarà de les investigacions per esbrinar l’autoria, en cas que no coneguis l’agres-
sor. Facilita informació detallada sobre els fets soferts o dels que hagis estat testimoni, així com de 
l’autor/s de l’acte, lloc, testimonis presencials, etc.

 — El termini per denunciar una agressió és el de prescripció del delicte sofert o presenciat, no obstant, el 
més recomanable és presentar-la el més aviat possible, per facilitar les diligències d’investigació del cas.

�

10 El 2011 es va crear i posar en marxa la Fiscalia Delegada per a la Tutela Penal de la Igualtat i contra la 
Discriminació. Un dels fets més rellevants és la creació d’un servei especialitzat en delictes d’odi a cada Fiscalia 
Provincial.  A l’Annex 2 de la Guia trobaràs la relació de fiscalies provincials. 
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Com actuar davant delictes d’amenaces per motius d’odi
Les amenaces constitueixen una agressió denunciable, de forma que tota l’amenaça constitueixi un delicte. 
Una altra qüestió és escatir si la demanda per amenaces conduirà o no a un procediment judicial. El delicte 
d’amenaces està tipificat a l’article 169 del Codi Penal. La pena és més greu si el delicte es produeix per 
qualsevol mitjà de comunicació o de reproducció.

Les principals qüestions a tenir en compte es refereixen a l’autoria de les mateixes i a la prova de la seva 
existència.

 — Respecte a l’autoria de les amenaces, quan aquestes són anònimes, esbrinar-ho corresponen al 
cos policial, ja sigui el designat a tal efecte pel jutge encarregat de jutjar el cas o bé per la pre-
sentació de la denúncia a comissaria. Si no es determina qui ha estat l’autor, el cas se sobreseu-
rà i no acabarà en judici. Ara bé, si es determina l’autor i realment l’amenaça és susceptible de 
constituir delicte, aquesta sí que portarà a un procés penal.

 — Un cop iniciat el procediment penal, la següent qüestió a fer front consisteix en la prova de l’existència 
de l’amenaça. En cas d’amenaça oral, haurem d’esbrinar si l’ha presenciat alguna persona (i per tant 
podrien declarar a favor nostre en un judici, pel que se li hauria de demanar el nom i telèfon del testi-
moni i facilitar-lo al jutjat perquè el citin a declarar). I si s’ha produït de forma escrita (carta, nota, correu 
electrònic, etc.) és essencial guardar la prova.

Particularitats quan els delictes d’odi es produeix a través d’internet o xarxes socials

a) Notificar l’existència de qualsevol blog, fòrum, web, taulell d’anuncis, etc. que sigui discriminatori a la 
Brigada d’Investigació tecnològica (BIT) de la Policia Nacional. Entre les funcions de la BIT està la de 
vetllar per la seguretat dels internautes i dels ciutadans en general. D’entre els seves actuacions s’emmar-
quen «les amenaces, injúries, calúmnies, etc. realitzades per correu electrònic, sms, taulells d’anuncis, 
fòrums, newsgroups, web...»

Així mateix, pot denunciar-se l’existència d’aquest tipus de continguts a la Unitat de Delictes Telemàtics 
(GDT) de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. En l’enllaç a aquesta unitat hi ha informació sobre 
com denunciar un delicte informàtic.

b) Un cop que estigui en marxa el procés penal, s’haurà de sol·licitar al Jutge d’Instrucció el bloqueig caute-
lar de les pàgines web o espais en xarxes socials.

http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html
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Annex 1.
On acudir en 
cas d’incident 
discriminatori?
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Recursos generals i especialitzats en igualtat de tracte i no 
discriminació

En els dos Annexes d’aquesta guia es presenten els diversos recursos existents en 
l’actualitat per a denunciar els incidents discriminatoris. Aquests poden agrupar-se 
en diferents categories:

 — En primer lloc, serveis especialitzats en determinats motius de discriminació 
(origen racial o ètnic, discapacitat, orientació sexual i identitat de gènere) que 
poden assessorar i tramitar queixes i reclamacions i en alguns casos es realitzen 
també tasques de mediació i negociació.

 — En segon lloc, recursos autonòmics i locals, endreçats pels motius de discrimi-
nació i àmbit territorial d’actuació.

 — En tercer lloc, sempre que intervingui una Administració Pública, a més dels re-
cursos que es puguin interposar per via administrativa, està oberta la via de la 
queixa davant el Defensor del Poble, ja sigui de l’Estat o d’aquelles Comunitats 
Autònomes on existeixi. S’inclou el llistat de Defensors del Poble Autonòmics.

 — En el cas d’acudir a la via penal, s’inclou el llistat dels Serveis de les Fiscalies 
provincials per a la tutela penal de la igualtat de tracte i contra la discrimi-
nació, en els que es pot formular denúncia, apart de la possibilitat de fer-ho a 
comissaria o en el jutjat de guàrdia corresponent.

 — Pel que fa a les necessitats específiques d’assistència que poden tenir les víc-
times, s’inclouen en primer lloc les Oficines d’Assistència a les Víctimes de de-
lictes, tant les que depenen directament del Ministeri d Justícia com les autonò-
miques. Aquestes Oficines tenen conferida per la Llei Orgànica 4/2015, de 27 
d’abril, entre altres tasques, la de procedir a l’avaluació de les necessitats es-
pecials de protecció que poden tenir les víctimes, donant especial consideració 
als delictes comesos per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideo-
logia, religió o creences, situació familiar, pertinença a una ètnia, raça o nació, 
origen nacional, sexe, orientació sexual o identitat de gènere, malaltia o discapa-
citat.

 — Per últim, es relacionen les oficines, correus electrònics i telèfons d’atenció d’en-
titats socials que compten amb serveis d’assistència a víctimes de delictes 
d’odi i discriminació.
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Annex�1.1 �Recursos�estatals�especialitzats�per�
motius�de�discriminació

Nom del servei Motiu i àmbit Descripció del servei Com accedir

Defensor del Poble Drets fonamentals de la ciutadania 
en relació amb les Administracions 
Públiques.

Alt Comissionat de les Corts 
Generals encarregat de defensar 
els drets fonamentals i les llibertats 
públiques dels ciutadans mitjançant 
la supervisió de l’activitat de les 
administracions públiques.

–  Per Internet: utilitzant aquest formulari.
–  E-mail: registro@defensordelpueblo.es
–  Personalment: a la sala d’atenció al ciutadà 

al carrer Zurbano n.º 42 de Madrid.
–  Per fax: Enviant un escrit signat al +34 

913081158.
–  Per correu ordinari: Enviant un escrit 

signat a: Oficina del Defensor del Pueblo C/ 
Zurbano, 42 -28010 Madrid.

–  Telèfon d’informació: 91 432 79 00.

Existeix un servei de guàrdia 24 h 
(914327900) i un telèfon gratuït d’informació 
general (900101025).

Servei d’assistència a 
víctimes de discrimina-
ció racial o ètnica
(Consell per a l’Eliminació 
de la Discriminació racial 
o ètnica)

Origen racial o ètnic en els següents 
àmbits 1:

–  educació,
–  sanitat,
–  prestacions i els serveis socials,
–  la vivenda, i en general,
–  l’oferta i l’accés a qualsevol dels 

béns i serveis,
–  accés a la feina, a l’activitat per 

compte propi i a l’exercici profes-
sional, l’afiliació i la participació 
en les organitzacions sindicals i 
empresarials, les condicions de 
treball, la promoció professional i 
la formació professional ocupacio-
nal i contínua.

Donar assistència independent a 
les víctimes de discriminació racial o 
ètnica, tant directa como indirecta, 
a l’hora de tramitar les seves recla-
macions.
Per a tals efectes, el Consell compta 
amb centres d’atenció en totes 
les Comunitats Autònomes on les 
persones que creguin que han estat 
víctimes d’una discriminació per ori-
gen racial o ètnic, podran consultar a 
un professional en matèria d’igualtat 
de tracte i rebre assessorament 
sobre el seu cas.

Telèfon gratuït: 900 203 041
Telèfon del Consell:
00 34 91 524 35 51
Fax del Consell:
 00 34 91 524 68 91
E-mail:
info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
info@igualdadynodiscriminacion.msssi.es
consejo-sessi@msssi.es
Web:  
www.asistenciavictimasdiscriminacion.org

Oficina d’Atenció a la 
Discapacitat (OADIS)

Discapacitat en els següents àmbits:

–  Transports (metro, tren, bus, 
avió...).

–  Telecomunicacions i Societat de 
la Informació (televisió, telefonia, 
pàgines web...).

–  Béns i serveis a disposició del 
públic.

–  Espais públics urbanitzats, 
infraestructures i edificació (ins-
tal·lació d’ascensor, videoporters, 
rampes...).

–  Relacions amb les Administracions 
Públiques (accessibilitat a oficines, 
als formularis...).

–  Administració de Justícia.
–  Patrimoni Cultural.

L’Oficina d’Atenció a la Discapacitat 
és l’òrgan del Consell Nacional de la 
Discapacitat, de caràcter permanent 
i especialitzat, encarregat de pro-
moure la igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal 
de les persones amb discapacitat.

Telèfons: 91 822 65 12 / 13 / 14 / 23 / 25
Fax: 91 209 03 59 / 91 524 68 98
Web: http://www.oadis.msssi.gob.es
E – mail: oadis@msssi.es

1 REAL DECRET 1262/2007, de 21 de setembre, pel qual es regula la composició, competències i règim de 
funcionament del Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte y no Discriminació de les Persones per l’Ori-
gen Racial o Ètnic.

Juntament a aquests recursos especialitzats de caràcter estatal, existeixen altres re-
cursos autonòmics o locals, la gran majoria especialitzats en algun motiu de discri-
minació, i davant els que també es pot acudir en cas d’incident discriminatori. En el 
següent quadre es sintetitzen els més rellevants:

http://www.defensordelpueblo.es/es/Queja/presenta/modalidad.jsf
mailto:registro@defensordelpueblo.es?subject=Queja%20al%20Defensor%20del%20Pueblo
mailto:info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
mailto:info@igualdadynodiscriminacion.msssi.es
mailto:consejo-sessi@msssi.es
http://www.asistenciavictimasdiscriminacion.org
http://www.oadis.msssi.gob.es
mailto:oadis@msssi.es
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Annex�1.2 �Recursos�autonòmics�i�locals�per�
motiu�de�discriminació�i�àmbit�
territorial

Nom del 
servei

CCAA/
MUNICIPI

Motiu / Àmbit Descripció del servei Com accedir

Información 
y Atención a 
Homosexuales y 
Transexuales de 
la Comunidad de 
Madrid

Comunitat de 
Madrid

LGTB Árees: acollida i informació., Atenció 
Social, Atenció Psicològica; Atenció 
Grupal, Atenció Jurídica, Sensibilització 
i formació.
Horari atenció: de dilluns a divendres 
de 09.00 h. a 21.00 h. Horari d’estiu 
(15 de juny a 15 de setembre): de 8.00 
a 15.00h.

C/ Alcalá 22, 5.º Dcha, Madrid
Tfn cites: 91 701 07 88;
Correu electrònic: piaht@madrid.org

Berdindu

País Basco

LGTB Servei d’Informació i atenció del Go-
vern Basc pels temes relacionats amb 
la diversitat sexual i de gènere.

ARABA:
Zapateria, 39 01001 Vitoria-Gasteiz
Tfno.: 945257077
Correu electrònic: berdindu.araba@aldarte.
org

BIZKAIA:
Bizkaia Berastegui, 5 - 5.º dptos. 8 y 9.º
48001 Bilbao
Tfno.: 944 237 296
Correu electrònic: berdindu.bizkaia@aldarte.
org

GIPUZKOA:
Zabaleta, 47 - entresuelo A-B
20002 Donostia-San Sebastián
Tfno.: 943 451 722
Correu electrònic: berdindu.gipuzkoa@gehitu.
org

Eraberean Origen racial / ètnic
Orientació sexual i 
identitat de gènere

Xarxa impulsada pel Departament de 
Treball i Polítiques Socials del Govern 
Basc per lluitar contra la discriminació 
per origen racial, ètnic o nacional, i per 
orientació i identitat sexual i identitats 
gènere.
Opera en tot el territori autonòmic i 
que posa el seu focus preferentment 
en l’àmbit privat.

L’accés a la Xarxa esd realitza a través de les 14 
institucions i organitzacions que formen part 
de la mateixa. A la web de la Xarxa es poden 
consultar les adreces i dades de contacte de 
cada organització a les tres províncies:
www.eraberean.net

Defensor del 
Discapacitat

Alcorcón Discapacitat L’horari actual és de 9:00 a 14:00 
hores de Dilluns a Divendres

Plaza de España, n.º 2, 1.º Alcorcón
Correu electrònic: defensordiscapacitado@
ayto-alcorcon.es
Tfno: 911127940

Oficina per a la 
No Discriminació

Barcelona Tots Horari Dilluns, dimecres i divendres 
de 9:00h a 14:00h i dimarts i dijous 
de 9:00h a 18:00h Àrees: informació i 
orientació bàsica sobre els Drets Hu-
mans; Resolució de Conflictes on s’ha 
produït una discriminació; Assessora-
ment Jurídic i psicològic.

Tfno: 934132000;
sms cortos 933042421;
email: ond@bcn.cat
C/ Ferran 32; 08002 Barcelona

http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
mailto:piaht@madrid.org
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-berdhome/es/
mailto:berdindu.araba@aldarte.org
mailto:berdindu.araba@aldarte.org
mailto:berdindu.bizkaia@aldarte.org
mailto:berdindu.bizkaia@aldarte.org
mailto:berdindu.gipuzkoa@gehitu.org
mailto:berdindu.gipuzkoa@gehitu.org
http://www.eraberean.net
mailto:defensordiscapacitado@ayto-alcorcon.es
mailto:defensordiscapacitado@ayto-alcorcon.es
mailto:ond@bcn.cat
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Annex�1.3 �Defensors�del�Poble�autonòmics

Nom
Nom del 

càrrec
CCAA Ciutat Adreça Dades de contacte

D.  Jesús Maeztu 
Gregorio de 
Tejada

Defensor del 
Pueblo Andaluz

Andalusia Sevilla. C/ Reyes Católicos, 21; 
41001 Sevilla.

Telf.: 954 21 21 21.
defensor@defensor-and.es

D.  Rafael Ribó i 
Massó

Sindic de 
Greuges de 
Catalunya

Catalunya Barcelona. Passeig de Lluís Com-
panys, 7;
08003 Barcelona.

Telf.: 900 124 124 / 933 01 80 75. 
sindic@sindic.cat

D.  José Julio 
Fernández 
Rodríguez

Valedor do Pobo Galícia A Coruña. Rua do Hórreo, 65; 
5700 Santiago de Com-
postela (A Coruña).

Telf.: 981 56 97 40. 
valedordopobo@teleline.es

D.  Jerónimo 
Saavedra 
Acevedo

Diputado del 
Común de 
Canarias

Canàries Las Palmas de 
Gran Canaria.

C/ Pérez Galdós, 25-27; 
38700 Santa Cruz de 
Tenerife.

Telf.: 922 41 60 40. 
diputadodelcomun@diputadodelocomun.com

D.  Íñigo 
Lamarca 
Iturbe

Ararteko País Basco Álava. C/ Prado, 9;  
01005 Vitoria/Gasteiz 
(Álava).

Telf.: 945 13 51 18. 
defensorpv@ararteko.net

D.  Fernando 
García 
Vicente

Justicia de 
Aragón

Aragó Saragossa C/ Don Juan de Aragó, 7; 
50001 Saragossa.

Telf.: 976 39 93 54. 
eljusticia@eljusticiadearagon.es

D.  José Cholbi 
Diego

Síndic de 
Greuges de 
la Comunitat 
Valènciana

Com. Valenciana Alacant C/ Pascual Blasco, 1; 
03001 Alacant.

Telf.: 900 21 09 70 / 965 93 75 00. 
sindic_greuges@gva.es

D.  Francisco 
Javier Enériz 
Olaechea

Defensor del 
Pueblo Comu-
nidad Foral de 
Navarra

Navarra Pamplona. C/ Emilio Arrieta, 12 - 
Bajo; 31002 Pamplona.

Telf.: 948 20 35 71. 
info@defensornavarra.com

http://www.defensor-and.es/
http://www.defensor-and.es/
mailto:defensor@defensor-and.es
http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=1
http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=1
http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=1
mailto:sindic@sindic.cat
http://www.valedordopobo.com/
mailto:valedordopobo@teleline.es
http://www.diputadodelcomun.com/
http://www.diputadodelcomun.com/
http://www.diputadodelcomun.com/
mailto:diputadodelcomun@diputadodelocomun.com
http://www.ararteko.net/
mailto:defensorpv@ararteko.net
http://www.eljusticiadearagon.com/
http://www.eljusticiadearagon.com/
mailto:eljusticia@eljusticiadearagon.es
http://portales.gva.es/sdg/
http://portales.gva.es/sdg/
http://portales.gva.es/sdg/
http://portales.gva.es/sdg/
mailto:sindic_greuges@gva.es
http://www.defensornavarra.com/
http://www.defensornavarra.com/
http://www.defensornavarra.com/
http://www.defensornavarra.com/
mailto:info@defensornavarra.com
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Annex�1.4 �Directori�de�Centres�del�Servei�
d’Assistència�a�Víctimes�de�Discriminació�
del�Consell�per�a�l’Eliminació�de�la�
Discriminació�Racial�o�Ètnica

TELÈFON GRATUÏT: 900 20 30 41 
info@asistenciavictimasdiscriminacion.org 
www.igualdadynodiscriminacion.es

CCAA CIUTAT ADREÇA DADES DE CONTACTE
ENTITAT QUE 

PARTICIPA A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI

Andalusia Sevilla. C/ Doña María Coronel, 14. 
41003.

Telf.:954 31 33 33/44.
sevilla.social@accem.es

ACCEM.

Aragó Saragossa. C/ Agustina de Aragó, 47, (L1 y 2). Telf.:976205787.
fsgaragon@gitanos.org

Fundación Secretariado 
Gitano.

Astúries Gijón. Avda. del Llano, 27, bajo. 33209. Telf.:985 16 56 77.
asturias.juridico@accem.es

ACCEM.

C.  La Manxa Ciudad Real. Avda. de la Mancha, 9. 13001. Telf.:926 92 04 95. Fundación CEPAIM.

C.  La Manxa Toledo. Travesía Barrio del Rey, 2-1.º 
45001.

Telf.:925 25 72 35.
clm.juridico1@mpdl.org

Movimiento por la Paz - MPDL.

C.  Valenciana Valencia. C/ Juan Fabregat, 5, bajo. 46007. Telf.:96 392 53 02. Fundación CEPAIM.

Castella i Lleó Valladolid. C/ Fray Luis de León, 14. 47002. Telf.:983 309 915.
valladolid.nodiscriminacion@redacoge.org

RED ACOGE.

Cantàbria Santander. C/ José María Cossío, 31, bajo. 
39011.

Telf.:942 32 22 81.
fsgsantander@gitanos.org

Fundación Secretariado 
Gitano.

Catalunya Barcelona. C/ Pere Vergés,1. 08020. Telf.:93 305 71 73.
cat.juridica@mpdl.org

Movimiento por la Paz - MPDL.

Extremadura Mèrida. Avda. Juan Carlos I, 52, bajo-dcha. 
05800.

Telf.:924 30 39 79.
fsgmerida@gitanos.org

Fundación Secretariado 
Gitano.

Galícia Lugo. Ronda del Carmen, 50. 27004. Telf.:982 26 54 22.
fsglugo@gitanos.org

Fundación Secretariado 
Gitano.

Illes Balears Palma  
de Mallorca.

C/ Arquitecto Bennasar, n.º 73. 
07004.

Telf.:971 29 50 00.
orluve@cruzroja.es

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Illes Canàries Palma  
de G. Canaria.

C/ Lord Byron, n.º 9. 35005. Telf.:928 29 33 74.
rumade@cruzroja.es

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

La Rioja Logronyo. C/ Beneficencia, 2. 26005. Telf.:941 22 52 12.
mayoral.rioja@cruzroja.es

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Madrid Madrid. C/ Ahijones, s/n. 28018. Telf.:914 22 09 60.
fsg@gitanos.org.
igualdaddetrato@gitanos.org

Fundación Secretariado Gita-
no (FSG) - Oficina central de 
coordinacion del servicio.

Madrid Madrid. C/ Mesón de Paredes, n.º 39. 
28012.

Telf.:915 30 71 99.
solidaridadmci@gmail.com

Movimiento contra la Intole-
rancia .

Madrid Madrid. C/ Marques de Lema, 13. sot. 1. Telf.:91 598 51 56.
madrid@cepaim.org

Fundación CEPAIM.

Melilla Melilla. C/ Duquesa de la Victoria, 3-1.º 
52004.

Telf.:952 68 01 68.
melilla@mpdl.org

Movimiento por la Paz - MPDL.

Múrcia Múrcia. C/ Alberto Sevilla, 1, bque. 1, esc. 
5. 30011.

Telf.:968 271 652/968 248 121.
murcia.nodiscriminacion@redacoge.org

RED ACOGE.

Navarra Pamplona. C/ San Blas, n.º 2. 31014. Telf.:948 38 26 80.
fsgpamplona@gitanos.org

Fundación Secretariado 
Gitano.

País Basco Vitòria. C/ Antonio Machado, 48-52, bajo. 
01010.

Telf.:945 21 37 89.
fsgvitoria@gitanos.org

Fundación Secretariado 
Gitano.
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Annex�1.5 �Oficines�d’Atenció�a�Persones�amb�
Discapacitat�a�Espanya

COMUNITAT 
AUTÒNOMA

DENOMINACIÓ COMPETÈNCIES CONTACTE

Andalusia

Discapacidad 
Responde
http://www.discapa-
cidadenandalucia.
es/?p=3758

Un servei per a la ciutadania andalusa en general i en particular a les persones 
amb discapacitat i les seves famílies. Es tracta de servei permanent que atendrà les 
demandes d’informació els 365 anys de l’any, amb una cobertura de 24 hores els 
set dies de la setmana.
Utilitzant qualsevol d’aquestes vies, la ciutadania rebrà una resposta àgil als seus 
dubtes sobre els Centres de Valoració i Orientació, el reconeixement de Grau de 
Discapacitat, les Targetes Acreditatives de Grau de Discapacitat i d’Aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda, així com sobre els temps de resposta o informació 
d’expedients i certificats, entre d’altres. Les peticions d’informació personal es 
traslladaran al Centre de Valoració i Orientació on s’estigui tramitant l’expedient i 
serà des del propi Centre des d’on, de forma personalitzada i via telefònica, e-mail, 
correu postal, cita personal, etc. amb el compliment i/o reserva que exigeix la Llei de 
protecció de dades personals, es facilitarà la informació sol·licitada.

Telèfon de Discapacidad 
Responde: (902 455 564)

Salud Responde: 
(902 505 060),

o bé a través del correu 
electrònic saludrespon-
de@juntadeandalucia.
es
Telèfon-fax 953 018 
715, serveis habilitats per 
aquelles persones que 
presenten discapacitat 
auditiva.

Canàries

Portal de la 
discapacitat

Informació sobre els diversos recursos i serveis posats a disposició del col·lectiu de 
persones amb discapacitat.
http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/politicassociales/discapacidad/

http://www.gobierno-
decanarias.org/ccdpsv/
politicassociales/disca-
pacidad/

 
Comunitat 
Valenciana

Defensor del disca-
pacitat

Direcció General de 
persones con disca-
pacidad

El Defensor del Discapacitat és l’òrgan comissionat del Govern valencià per a la 
defensa dels drets dels discapacitats físics, psíquics i sensorials, i en especial per 
coadjuvar a la seva promoció i plena integració a la societat.
Són atribucions del Defensor del Discapacitat:

–  Rebre i tramitar les queixes per les discriminacions, demores o altres anoma-
lies patides pels discapacitats, recollint informació dels òrgans administratius 
competents.

–  Analitzar l’actuació de les administracions públiques i de la iniciativa privada en 
relació amb el compliment de la normativa sobre integració social i laboral dels 
disminuïts físics, psíquics i sensorials, i posar en coneixement de les autoritats 
competents les irregularitats o disfuncions detectades.

–  Donar compte de la seva actuació al Govern valencià, a qui podrà elevar quantes 
propostes o recomanacions consideri adients en ordre a ka integració dels 
discapacitats.

http://www.bsocial.gva.
es/web/discapacitados
Telèfon: 961 24 75 53
Fax: 961 24 77 21
Correu electrònic:
andres_juacam@gva.es

Extremadura

Servicio Extremeño 
de Promoción de la 
Autonomía y Atención 
a la Dependencia 
(SEPAD) del Gobierno 
de Extremadura

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
garanteix a les persones amb discapacitat, un espai d’atenció que abarca l’atenció a 
nens i adults a la xarxa establerta per a tals efectes:

–  Consolidant la xarxa d’atenció a les persones amb discapacitat.
–  Atenent a les persones amb discapacitat, amb els criteris establerts en el Marco 

de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), afiançar la qualitat en els 
serveis.

–  Desenvolupant actuacions orientades a coordinar, gestionar i endreçar els 
centres d’atenció a persones amb discapacitat de gestió pròpia i concretats/
subvencionats.

–  Adaptant la normativa sobre discapacitat a la Comunitat Autònoma d’Extrema-
dura i situant-la en l’àmbit de la Convenció Internacional sobre els drets de les 
Persones amb Discapacitat.

–  Procurant la normalització i inclusió social de persones amb discapacitat, 
mitjançant programes d’habilitació social i desenvolupament de l’autonomia 
personal.

Serveis Centrals
Avenida de las Américas, 
n.º 4, 06800, Mérida 
(Badajoz)
Gerències Territorials
BADAJOZ Ronda del Pilar, 
5. 06002 Badajoz
CÁCERES Plaza Hernán 
Cortés, 1. 10001 Cáceres
Centralita SEPAD
Telèfon
924 00 85 30
http://sepad.gobex.
es/es/web/sepad/las-
personas/discapacidad/
lineas-de-actuacion

http://www.discapacidadenandalucia.es/?p=3758
http://www.discapacidadenandalucia.es/?p=3758
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http://www.bsocial.gva.es/web/discapacitados
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http://sepad.gobex.es/es/web/sepad/las-personas/discapacidad/lineas-de-actuacion
http://sepad.gobex.es/es/web/sepad/las-personas/discapacidad/lineas-de-actuacion
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COMUNITAT 
AUTÒNOMA

DENOMINACIÓ COMPETÈNCIES CONTACTE

Extremadura

Oficina per a la 
defensa dels drets 
de les persones amb 
discapacitat

L’Oficina del Defensor de les persones amb discapacitat de la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura, es crea com instrument necessari per promoure la defensa dels 
drets i interessos de les persones amb discapacitat.
Objectiu: Ser el mitjà per fer arribar als poder públics, les necessitats i dificultats 
generals del col·lectiu de persones amb discapacitat, i analitzar els comportaments i 
actuacions que puguin ser lesius per als seus drets o interessos, posant de manifest 
situacions dignes d’emparament o susceptibles de regulació.
Actua de forma autònoma col·laborant amb els poders públics per aconseguir el be-
nestar social i l’efectiva i total realització personal i integració social de les persones 
amb discapacitat, desenvolupant una tasca d’assessorament i proposta sobre les 
matèries que afecten els seus drets i interessos.
La Conselleria de Sanitat i Dependència, donarà la col·laboració i promourà que 
la resta de les Conselleries que integren la Junta d’Extremadura col·laboren d’igual 
forma en la consecució dels objectius perseguits.

Funcions

–  Promoure la defensa dels drets de les persones amb discapacitat de la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura.

–  Col·laborar amb els poders públics en la consecució del benestar de les persones 
amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial.

–  Emetre informes relatius a la realitat, situació i necessitats de les persones amb 
discapacitat de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.

–  Formular suggeriments, propostes o recomanacions sobre les qüestions que 
afecten als drets inherents de les persones amb discapacitat.

–  Fomentar el respecte als drets de les persones amb discapacitat i el compliment 
de la normativa vigent en matèria de discapacitat.

–  Informar de quantes deficiències i irregularitats detecti en l’exercici de les seves 
funcions i afectem als drets de les persones amb discapacitat, plantejant solu-
cions per resoldre-ho.

–  Informar, en els suposats que estimi procedent, els projectes de disposicions 
normatives que li siguin presentats.

–  Dirigir-se als òrgans competents proposant l’aprovació i en el seu cas modificació 
de la normativa vigent.

–  Realitzar actuacions per a la difusió i divulgació dels drets i necessitats de les 
persones amb discapacitat, impulsant la realització de campanyes de sensibilitza-
ció social.

Tfn.: 924 49 19 14
registro@defensordel-
discapacitado.org

 
Galícia

Portal de benestar/ 
Discapacitat

Ajuda directa, atenció prematura, plans d’acció Consellería de Trabajo 
y Bienestar- Secretaria 
General de Política Social
Edificios Administrativos - 
San Caetano, s/n
15781 Santiago de 
Compostela
traballoebenestar.
xunta.es
tfno.: 981 54 00 76/ 981 
54 18 07
Tfn emergències:
900333666

Comunitat Foral 
de Navarra

Àrea Discapacitat En aquesta àrea pot consultar la informació que el Govern de Navarra ofereix a les 
persones per a qui les seves responsabilitats d’integració educativa, laboral o social, 
es trobin disminuïdes com a conseqüència d’una deficiència, en les seves capacitats 
físiques, psíquiques o sensorials.
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Discapacidad/

A la web hi ha un 
formulari per consultes i 
suggeriments.
http://www.navarra.
es/home_es/Temas/
Asuntos+sociales/Disca-
pacidad/

mailto:registro@defensordeldiscapacitado.org
mailto:registro@defensordeldiscapacitado.org
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COMUNITAT 
AUTÒNOMA

DENOMINACIÓ COMPETÈNCIES CONTACTE

Regió de Múrcia

Sanitat i Política Social
Observatori Regional 
de la Discapacitat
No entra dins de les 
competències del citat 
Observatori la recollida 
de consultes o queixes 
de persones amb 
discapacitat en matèria 
d’igualtat d’oportuni-
tats, no discriminació i 
accessibilitat universal. 
La citada competèn-
cia podria trobar-se 
parcialment ubicada a 
la Inspecció de Serveis 
Socials de la Regió de 
Múrcia, ja que segons 
el Decret n.º 3/2015, de 
23 de gener, pel que 
es regula l’autorització, 
l’acreditació, el registre 
i la inspecció d’Entitats, 
Centres i Serveis 
Socials de la Comunitat 
Autònoma de la Regió 
de Múrcia i s’estableix 
la tipologia bàsica dels 
mateixos.

Àmbits

–  Salut i prevenció.
–  Atenció prematura.
–  Integració escolar educació especial.
–  Rehabilitació integral.
–  Formació laboral i ocupació.
–  Accessibilitat i noves tecnologies.
–  Serveis socials.
–  Oci, cultura temps lliure.
–  Coordinació interdepartamental.

Funcions

–  Recollir i analitzar la informació de totes les fonts disponibles.
–  Formular recomanacions i propostes per millorar els indicadors i sistemes 

d’informació.
–  Avaluar l’impacte de les mesures en matèria de discapacitat.
–  Proposar la realització d’estudis i informes tècnics.
–  Proposar la difusió d’informacions estadístiques, estudis, informes, documents, 

normes tècniques o experiències innovadores.
–  Qualsevol altra funció o activitat per a la consecució dels objectius marcats.

Consejería Trabajo y 
Política Social
Avda. de la Fama, 3 - 
30003 Múrcia
Telèfon: 968 36 54 81
Fax: 968 36 51 74
Correu electrònic: ord@
listas.carm.es
http://www.carm.es/
web/pagina?IDCON-
TENIDO=5137&ID-
TIPO=11&RASTRO=-
c883$m5801

mailto:ord%40listas.carm.es?subject=
mailto:ord%40listas.carm.es?subject=
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5137%26IDTIPO=11%26RASTRO=c883$m5801
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http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5137%26IDTIPO=11%26RASTRO=c883$m5801
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Annex 2.
On denunciar delictes 
d’odi. 
Recursos per a víctimes 
de delictes d’odi.
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Annex�2.1 � On�denunciar�els�delictes�d’odi

a)  Forces i Cossos de Seguretat. Telèfons de denúncia:

 — Guàrdia Civil 900 100 062

 — Policia Nacional 900 100 091

Des de l’any 2014 disposen d’un protocol específic d’actuació en matèria de delictes 
d’odi.

b)  Cossos policials autonòmics:

 — Cos General de la Policia Canària: http://www.gobiernodecanarias.org/cgpoli-
ciacanaria/

 — Ertzaintza: https://www.ertzaintza.net/

 — Mossos d’Esquadra. Disposen d’un protocol específic d’actuació en cas de delic-
tes d’odi, que pot consultar-se en el següent document: Procediment de fets 
delictius motivats per l’odi o la discriminació.

c)  Jutjats de guàrdia.

d)  Fiscalies provincials. S’acompanya a continuació la relació de serveis a les 
Fiscalies provincials especialitzades en matèria de delictes d’odi i discriminació.

http://www.gobiernodecanarias.org/cgpoliciacanaria/
http://www.gobiernodecanarias.org/cgpoliciacanaria/
https://www.ertzaintza.net/
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Annex�2.2 �Relació�de�Serveis�de�les�Fiscalies�
Provincials�per�a�la�Tutela�Penal�de�la�
Igualtat�i�contra�la�Discriminació

NOM FISCALIA PROVÍNCIA CCAA ADREÇA

D. DAVID CALVO LÓPEZ Fiscalía Provincial de Almería Almería Andalusia Reina Regente, 4 (04001)

D. ANDRÉS ÁLVAREZ 
MEDIALDEA

Fiscalía Provincial de Cádiz Cádiz Andalusia Cuesta de las Calesas, s/n 
(11006)

D. JUAN JOSÉ GARCÍA 
CRIADO

Fiscalía Provincial de 
Córdoba

Córdoba Andalusia Plaza de la Constitución, 4 
(14004)

D. FRANCISCO J. 
HERNÁNDEZ GUERRERO

Fiscalía Provincial de 
Granada

Granada Andalusia Avda. del Sur, s/n, Edificio LA 
Caleta, 7.º-18071

DOÑA PATRICIA 
RODRÍGUEZ LASTRAS

Fiscalía Provincial de Huelva Huelva Andalusia Alameda Sundheim, 26, 
21003

D. CRISTÓBAL JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ

Fiscalía Provincial de Jaén Jaén Andalusia Arquitecto Berges, 16, 
(23007)

SRA. DOÑA MARÍA TERESA 
VERDUGO MORENO

Fiscalía Provincial de Màlaga Màlaga Andalusia Fiscal Luis Portero García, 
s/n, 2971

DOÑA CARMEN 
ESCUDERO MORA

Fiscalía Provincial de Sevilla Sevilla Andalusia Avda. Menéndez Pelayo, 2 
(41004)

D. FELIPE ZAZURCA 
GONZÁLEZ

Fiscalía Provincial de Huesca Huesca Aragó Moya, 4 (22002)

D. JORGE MORADELL 
ÁVILA

Fiscalía Provincial de Teruel Teruel Aragó Plaza San Juan, 6. (44001)

DOÑA YOLANDA CANTÓN 
RAYADO

Fiscalía Provincial de 
Zaragoza

Zaragoza Aragó Coso, 1 (50003)

D. ALBERTO RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ

Fiscalía Provincial de Oviedo Oviedo Astúries Comandante Caballero, 3 
(33071)

D. JOSÉ DÍAZ CAPPA Fiscalía Provincial de Palma 
de Mallorca

Palma de Mallorca Balears Plaza del Mercat, 12 (07001)

D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ 
RODRÍGUEZ

Fiscalía Provincial de Las 
Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria Canàries Plaza de San Agustín, 6 
(35001)

DOÑA ENRIQUETA DE 
ARMAS ROLDÁN

Fiscalía Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife Canàries Avda. del Tres de Mayo 3 
(38003)

D. ENRIQUE SARABIA 
MONTALVO

Fiscalía Provincial de 
Santander

Santander Cantàbria Avda. Pedro San Martín, 
s/n.- 39007

D. JAVIER RODRÍGUEZ 
PÉREZ

Fiscalía Provincial de Ávila Ávila Castella i Lleó Plaza de la Santa, 2 (05001)

D. SANTIAGO MENA 
CERDÁ

Fiscalía Provincial de Burgos Burgos Castella i Lleó Paseo de la Isla, 6 (09071)

D. AVELINO FIERRO 
GÓMEZ

Fiscalía Provincial de León León Castella i Lleó Cid, 20 (24003)

DOÑA M.ª LOURDES 
RODRÍGUEZ REY

Fiscalía Provincial de Palencia Palencia Castella i Lleó Plaza Abilio Calderón s/n. 
(34001)

D. ANTONIO VIEIRA 
MORANTE

Fiscalía Provincial de Sala-
manca

Salamanca Castella i Lleó Plaza de Colón, s/n (37071)

DOÑA BEATRIZ DE RAMOS 
VILARIÑO

Fiscalía Provincial de Segovia Segovia Castella i Lleó San Agustín, 28 (40071

DOÑA MARÍA JOSÉ 
BURGOS MONGE

Fiscalía Provincial de Soria Soria Castella i Lleó Aguirre, 3 (42002)

DOÑA ESTER PÉREZ JEREZ Fiscalía Provincial de 
Valladolid

Valladolid Castella i Lleó Angustias 21 (47003)

D. RAFAEL CARLOS DE 
VEGA IRAÑETA

Fiscalía Provincial de Zamora Zamora Castella i Lleó El Riego, 5-3.º (49004)

DOÑA MARÍA ISABEL 
PEÑARRUBIA SÁNCHEZ

Fiscalía Provincial de 
Albacete

Albacete Castella la Manxa San Agustín, 1 (02001)
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NOM FISCALIA PROVÍNCIA CCAA ADREÇA

D. JESÚS CABALLERO 
KLINK

Fiscalía Provincial de Ciudad 
Real

Ciudad Real Castella la Manxa Eras del Cerrillo, 3 (13071)

D. JOSÉ ERNESTO 
FERNÁNDEZ PINOS

Fiscalía Provincial de Cuenca Cuenca Castella la Manxa Gerardo Diego, 8.- 16004

DOÑA DOLORES GUIARD 
ABASCAL

Fiscalía Provincial de 
Guadalajara

Guadalajara Castella la Manxa Dr. Fernando Iparraguirre, 
10 (19071)

D. LUIS IBAÑEZ CUESTA Fiscalía Provincial de Toledo Toledo Castella la Manxa Plaza del Ayuntamiento, 3 
(45002)

D. MIGUEL ÁNGEL 
AGUILAR

Fiscalía Provincial de 
Barcelona

Barcelona Catalunya Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 11 - 08075

D. VÍCTOR PILLADO 
QUINTAS

Fiscalía Provincial de Girona Girona Catalunya Plaza de la Catedral, 2, 
17071

D. JORGE LUCIA MORLANS Fiscalía Provincial de Lleida Lleida Catalunya Canyeret, 1-4.º (25071),

DOÑA ANA BELÉN 
FARRERO RÚA

Fiscalía Provincial de 
Tarragona

Tarragona Catalunya Av. Lluís Companys, 10, 
(43005)

D. JULIO LÓPEZ ORDIALES Fiscalía Provincial de Badajoz Badajoz Extremadura Avda. de Colón, 4 (06001)

DOÑA CARMEN 
BARQUILLA BERMEJO

Fiscalía Provincial de Cáceres Cáceres Extremadura Ronda de San Francisco, 
s/n – 10002

D. LUIS VÁZQUEZ SECO Fiscalía Provincial de A 
Coruña

A Coruña Galícia Calle del Capitán Juan Varela, 
s/n 15007

D. JAVIER REY OZORES Fiscalía Provincial de Lugo Lugo Galícia Plaza de Avilés, s/n (27002)

D. FLORENTINO DELGADO 
AYUSO

Fiscalía Provincial de 
Ourense

Ourense Galícia Pza. Concepción Arenal, s/n 
32071

D. SERVANDO CAIÑO DA 
SILVA

Fiscalía Provincial de 
Pontevedra

Pontevedra Galícia Francisco Tomás y Valiente, 
s/n (36001)

DOÑA ANA ISABEL GARCIA 
LEON

Fiscalía Provincial de Madrid Madrid Madrid Capitán Haya, 53 – 9.º 28071

D. JOSÉ MARÍA ESPARZA 
ARANDA

Fiscalía Provincial de Murcia Murcia Múrcia Ronda de Garay, 5.-30003

DOÑA MARÍA CRUZ 
GARCÍA HUESA

Fiscalía Provincial de 
Pamplona

Pamplona Navarra San Roque, 4 -31001

D. LUIS MARÍA 
FERNÁNDEZ GÓMEZ DE 
SEGURA

Fiscalía Provincial de 
Logroño

Logroño La Rioja Víctor Pradera, 2.-26001

DOÑA ANA ÁVILA 
TABLADO

Fiscalía Provincial de Vitoria Álava País Basc Av. Gasteiz, 18- 01008

DOÑA M.ª IDOYA 
ZURIARRAIN FERNÁNDEZ

Fiscalía Provincial de San 
Sebastián

Guipúzcoa País Basc Teresa de Calcuta, 1 (20071)

DOÑA ANA LAURA NÚÑEZ 
PORTILLO

Fiscalía Provincial de Bilbao Vizcaya País Basc Barroeta Aldamar, 10.- 
48001

D. RAMÓN SILES SUAREZ Fiscalía Provincial de Alicante Alicante València Plaza del Ayuntamiento, s/n, 
03002,

D. DIEGO JUAN 
MONTAÑÉS LOZANO

Fiscalía Provincial de 
Castellón

Castellón València Bulevar Blasco Ibáñez, 3 
(12003)

DOÑA CARMEN ANDREU 
ARNALTE

Fiscalía Provincial de València València València Avda. del Saler, 14, Ciudad 
de la Justicia (46071)
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Annex�2.3 �Oficines�d’Assistència�a�les�Víctimes�de�
Delictes

La Llei Orgànica 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima del delicte con-
fereix en el seu article 23 a les Oficines d’Assistència a les Víctimes la tasca d’avaluar 
les necessitats especials de protecció de les víctimes, amb especial consideració 
als delictes comesos per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, 
religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça 
o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, malaltia o 
discapacitat.

L’article 28 defineix les funcions de les Oficines d’Assistència a les Víctimes, entre 
les que destaca la coordinació dels diferents òrgans, institucions i entitats compe-
tents per a la prestació de serveis de recolzament a la víctima.

Oficines Estatals d’Assistència a les Víctimes de Delictes

CC. AA. ADREÇA TELÈFON FAX

C. A. DE ILLES BALEARS

PALMA DE MALLORCA Vía Alemania, 5 semisótano
Edificio de los Juzgados
07003 PALMA DE MALLORCA
victimas.mallorca@justicia.es

971678611 971725550

IBIZA Avda. Isidor Macabich, 4
07800 Eivissa
victimas.ibiza@justicia.es

971195044 971316925

MAHÓN c/ Antoni Joan Alemany, n.º 2
Mahón 07701
victimas.mahon@justicia.es

971368501 971364819

C. A. DE CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA C/ Ramón y Cajal, 1
Edificio Nuevo de los Juzgados
05001 ÁVILA
victimas.avila@justicia.es

920 359038 920 359038

BURGOS Avda. Reyes Católicos, 53
Edificio Nuevo de los Juzgados
09006 BURGOS
victimas.burgos@justicia.es

947 284440
947 284441
(Psicóloga)

947 284442

LEÓN Avda. del Ingeniero Sáenz de Miera, 6 – planta baja
Edf. Nueva Oficina Judicial
24009 LEÓN
victimas.leon@justicia.es

987 895263 987 895175

PALENCIA C/ Menéndez Pelayo, 2 - semisótano
34001 PALENCIA
victimas.palencia@justicia.es

979 167756 979 702822

PONFERRADA Avda. de las Huertas del Sacramento, 14 – planta baja
Edificio de los Juzgados
24402 PONFERRADA (LEÓN)
victimas.ponferrada@justicia.es

987 451294 987 416285

SALAMANCA Plaza de Colón, 8 – planta baja
Edificio Nuevo de los Juzgados
37001 SALAMANCA
victimas.salamanca@justicia.es

923 284554 923 284770

SEGOVIA C/ San Agustín, 28 - 2.ª planta
Palacio de Justicia
40001 SEGOVIA
victimas.segovia@justicia.es

921 462462 921 463239

mailto:victimas.mallorca@justicia.es
mailto:victimas.ibiza@justicia.es
mailto:victimas.mahon@justicia.es
mailto:victimas.avila@justicia.es
mailto:victimas.burgos@justicia.es
mailto:victimas.leon@justicia.es
mailto:victimas.palencia@justicia.es
mailto:victimas.ponferrada@justicia.es
mailto:Victimas.salamanca@justicia.es
mailto:victimas.segovia@justicia.es
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CC. AA. ADREÇA TELÈFON FAX

SORIA C/ Aguirre, 3 – 2.ª planta
Palacio de Justicia
42002 SORIA
victimas.soria@justicia.es

975 214930 975 227908

VALLADOLID C/ de las Angustias, 40 - 44 - planta baja
Edificio Nuevo de los Juzgados
47003 VALLADOLID
victimas.valladolid@justicia.es

983 413460 983 413325

ZAMORA C/ San Torcuato 7 Bajo
Palacio de Justicia
49004 ZAMORA
victimas.zamora@justicia.es

980 559461 980 559726

C. A. DE CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE C/ San Agustín, 1 - planta baja derecha
Palacio de Justicia
02001 ALBACETE
victimas.albacete@justicia.es

967 596642 967 596642

CIUDAD REAL C/ de las Eras del Cerrillo, 3 – 1.ª planta
Edificio Nuevo de los Juzgados
13071 CIUDAD REAL
victimas.ciudadreal@justicia.es

926 278850 926 278851

CUENCA C/ Gerardo Diego, 8
Edificio Nuevo de los Juzgados
16071 CUENCA
victimas.cuenca@justicia.es

969 247071 969 247241

GUADALAJARA Plaza Fernando Beladiez, s/n - 6.ª planta.
Palacio de Justicia
19001 GUADALAJARA
victimas.guadalajara@justicia.es

949 209970 949 209593

TOLEDO C/ Marqués de Mendigorría, 2
Edificio de los Juzgados
45003 TOLEDO
victimas.toledo@justicia.es

925 396022 925 396024

C. A. DE EXTREMADURA

BADAJOZ Avda. Antonio Masa Campos, 9 – 1.ª planta
06005 BADAJOZ
victimas.badajoz@justicia.es

924 260783 924 205282

MÉRIDA Avda. de las Comunidades, s/n
Palacio de Justicia
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
victimas.merida@justicia.es

924 304080 924 300511

CÁCERES Ronda de San Francisco, s/n – 3.ª planta
Edificio de los Juzgados
10002 CÁCERES
victimas.caceres@justicia.es

927 620295 927 620182

PLASENCIA C/ Juez Marino Barbero s/n
Palacio de Justicia
10600 PLASENCIA (CÁCERES)
victimas.plasencia@justicia.es

927 427514 927 415505

C. A DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA Avda de la Justicia, s/n
Ciudad de la Justicia Fase II
30011 MURCIA
victimas.murcia@justicia.es

968 229264 968 229275

CARTAGENA C/ Ángel Bruna, 21 – 2.ª planta
Palacio de Justicia
30204 CARTAGENA (MURCIA)
victimas.cartagena@justicia.es

968 326131 968 326143

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CEUTA C/ Serrano Orive, s/n
Palacio de Justicia
51001 CEUTA
victimas.ceuta@justicia.es

956 513295 856 200972

mailto:victimas.soria@justicia.es
mailto:victimas.valladolid@justicia.es
mailto:victimas.zamora@justicia.es
mailto:victimas.albacete@justicia.es
mailto:victimas.ciudadreal@justicia.es
mailto:victimas.cuenca@justicia.es
mailto:victimas.guadalajara@justicia.es
mailto:victimas.toledo@justicia.es
mailto:victimas.badajoz@justicia.es
mailto:victimas.merida@justicia.es
mailto:victimas.caceres@justicia.es
mailto:victimas.plasencia@justicia.es
mailto:victimas.murcia@justicia.es
mailto:victimas.cartagena@justicia.es
mailto:victimas.ceuta@justicia.es
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CC. AA. ADREÇA TELÈFON FAX

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

MELILLA Plaza del Mar, s/n
Edificio V Centenario/ Torre Norte, 5.ª planta dcha.
52001 MELILLA
victimas.melilla@justicia.es

952 698965 952 698967

Oficines Autonòmiques d’Assistència a les Víctimes de 

Delictes

CC. AA. ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON FAX

C. A. DE ANDALUSIA http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/asistencia-victimas/servicio.html 

ALMERÍA Carretera de Ronda, 120,
bloque A-2.º
Ciudad de la Justicia.

almeria.sava.iuse@juntadeandalucia.es 950204005 950204002

GRANADA Avda. del Sur, 1, 1.º
Edificio de los Juzgados de la Caleta.

granada.sava.iuse@juntadeandalucia.es 662679167 958028758

JAÉN C/ Cronista González López, 3, bajo.
Juzgado de 1.ª Instancia.

jaen.sava.iuse@juntadeandalucia.es 953331375 953010753

CÓRDOBA Plaza de la Constitución, 4.
Juzgado de Guardia.

cordoba.sava.iuse@juntadeandalucia.es 957002460 957002464

SEVILLA C/ Menéndez Pelayo, 2.
Edf. Audiencia Provincial.

sevilla.sava.iuse@juntadeandalucia.es 955005010 955005011

CÁDIZ Cuesta de las Calesas, s/n.
Edf. Audiencia Provincial.

cadiz.sava.iuse@juntadeandalucia.es 956011630 956011612

HUELVA Alameda Sundheim, 28.
Palacio de Justicia.

huelva.sava.iuse@juntadeandalucia.es 959106881 959013869

MÁLAGA C/ Fiscal Luis Portero García, s/n.
Ciudad de la Justicia.

malaga.sava.iuse@juntadeandalucia.es 951939005 951939105

CAMPO DE GIBRALTAR Plaza de la Constitución, s/n.
Palacio de Justicia

algeciras.sava.iuse@juntadeandalucia.es 662978605 956027607

C. A. D’ARAGÓ
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/PresidenciaJusticia/AreasTematicas/
AJ_AdministracionJusticia/ci.002_Sedes_Organos_Administrativos_Judiciales.detalleDepartamento#section7

HUESCA C/ Moya, 4.
Edificio Audiencia Provincial.

victimas.huesca@justicia.es 974290141 974290141

TERUEL Plaza San Juan, 6.
Palacio de Justicia.

victimas.teruel@justicia.es 978647543 978647543

 ZARAGOZA Avenida Ranillas, 89-97.
Ciudad de la Justicia.
Edif. Fueros de Aragó, esc. A, planta 
1.ª

victimas.zaragoza@justicia.es 976208459 976397731

C. A. DEL PRINCIPAT 
D’ASTURIES

http://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.1569d9d59b54a86b015fd20378414ea0/?vgnextoid=ac816d9a84
a7d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&vgnextchannel= c6273fa2c851d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.http.
lang=es

GIJÓN Plaza del Decano Eduardo Isabeta, 
s/n.

victimas.gijón@justicia.es 985197204

OVIEDO C/ Comandante Caballero, s/n. 985968937

C. A. DE CANTÀBRIA
http://pmcc.cantabria.es/web/direccion-general-justicia/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETA-
LLE/16602/1905161

SANTANDER Avda. Pedro San Martín, s/n.
Complejo Judicial «Las Salesas».

oavictimas.santander@juscantabria.es 942357145 942357100

mailto:victimas.melilla@justicia.es
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/asistencia-victimas/servicio.html
mailto:almeria.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:granada.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:jaen.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:cordoba.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:sevilla.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:cadiz.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:huelva.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:malaga.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:algeciras.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:josejoaquin.vicente@justicia.es
mailto:victimas.teruel@justicia.es
mailto:victimas.zaragoza@justicia.es
http://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.1569d9d59b54a86b015fd20378414ea0/?vgnextoid=ac816d9a84a7d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&vgnextchannel= c6273fa2c851d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.1569d9d59b54a86b015fd20378414ea0/?vgnextoid=ac816d9a84a7d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&vgnextchannel= c6273fa2c851d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.1569d9d59b54a86b015fd20378414ea0/?vgnextoid=ac816d9a84a7d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&vgnextchannel= c6273fa2c851d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.http.lang=es
mailto:victimas.gijón@justicia.es
http://pmcc.cantabria.es/web/direccion-general-justicia/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16602/1905161
http://pmcc.cantabria.es/web/direccion-general-justicia/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16602/1905161
mailto:oavictimas.santander@juscantabria.es
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CC. AA. ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON FAX

C. A. DE CANÀRIES
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/inicio/informacion_servicios/servicios_recur-
sos_igualdad/centros_atencion/lanzarote.html

ARRECIFE DE LANZAROTE
(LANZAROTE)

C/ Salvador Allende, s/n. victimasdeldelito.antonia@cabildodelanza-
rote.com

928806302 928804200

C. A. DE CATALUNYA http://justicia.gencat.cat/ca/departament/adreces_i_telefons

BARCELONA Gran Vía de les Corts Catalanes, 111. victimasbarcelona.dj@gencat.cat 935548700 935549064

GIRONA Placa de Josep Maria Lidón Corbí,1. victimagir@gencat.cat 972942567 972942376

LLEIDA C/ Del Canyeret, 21-23. 973725505 973725741

TARRAGONA Avda. del President Lluis Companys, 10. victimatarragona.dji@gencat.net 977220922 977920108

TORTOSA Plaza dels estudis, s/n. sgtebre.dj@gencat.cat 977448088

C. A. VALENCIANA http://www.sinmaltrato.gva.es/donde-acudir-oficina-atencion-victimas-delito

ALACANT Avd. Aguilera, 53.
Palacio de la Justicia.

avd_ali@gva.es 965935714 965935824

ALCOI C/ Casablanca, 1-5.
(Retén Policía Local).

oav_alc@gva.es 965549052 965537183

BENIDORM Passeig dels tolls, 2.
Palacio de Justicia.

avd_ben@gva.es 966878822

DÈNIA Plaza de Jaume I, s/n.
Palacio de Justicia.

avd_den@gva.es 966428319 966428319

ELCHE C/ Eucaliptus, s/n.
Palacio de Justicia.

avd_elx@gva.es 966917073

GANDIA Plaza Rei JaumeI, 6, bajo avd_gan@gva.es 962959528 962959578

ORIHUELA Plaza de Santa Lucía, s/n.
Palacio de Justicia.

avd_ori@gva.es 965359588

TORREVIEJA C/ Patricio Zammit, 50, 1.º
Palacio de Justicia.

avd_tor@gva.es 966926520

CASTELLÓ Bulevar Blasco Ibáñez, 10. avd_cas@gva.es 964621685 964621937

VILLARREAL C/ Matilde Salvador, 2.
Ciudad de la Justicia.

avd_vil@gva.es 964738273

VINARÒS Avda. Libertad, s/n. avd_vin@gva.es 964450082 964455105

VALÈNCIA Avda. del Profesor López Piñero, 14.
Ciutat de la Justicia.

avd_val@gva.es 961927154 961927155

ALZIRA Ronda Algemesí, 13.
Edificio de los Juzgados.

avd_alz@gva.es 962418954

PATERNA Avda. Vicente Mortes, 114.
Palacio de Justicia.

avd_pat@gva.es 963108393

REQUENA C/ Honrubia, s/n.
Palacio de Justicia.

avd_req@gva.es 962300326

TORRENT C/ 6 de diciembre, 11. avd_torrent@gva.es 961552223 961926800

UTIEL C/ García Berlanga, 60 bajo
(Retén Policía Local).

avd_utiel@gva.es 962173126 962174506

C. A. DE GALÍCIA http://cpapx.xunta.es/servizos-de-atencion-a-vitima-e-a-cidadania

A CORUÑA C/ Monforte, s/n.
Edf. Nuevo de los Juzgados – 
Decanato.

cidadan-e-vitimas.coruna@justicia.es 981182179

FERROL C/ Coruña, 55, bajo. cidadan-e-vitimas.ferrol@justicia.es 981337339 981337507

OURENSE Plaza Concepción Arenal, s/n. cidadan-e-vitimas.ourense@justicia.es 988687186 988687188

PONTEVEDRA C/ Francisco Tomás y Valiente, s/n. cidadan-e-vitimas.pontevedra@justicia.es 986805908 986805908

LUGO C/ Armando Durán, s/n. cidadan-e-vitimas.lugo@justicia.es 982889063 982889064

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

C/ Viena s/n. cidadan-e-vitimas.santiago@justicia.es 981540358 881997118

VIGO C/ Lalín, 4 planta baja.
Edificio Nuevo.

cidadan-e-vitimas.vigo@justicia.es 986817851 986817850

C. FORAL DE NAVARRA http://www.navarra.es/home_es/Temas/Justicia/Atencion+a+victimas/

PAMPLONA C/ Monasterio Irache, 22, bajo. oasistencia.victimas.delito@cfnavarra.es 848421387 848421386

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/inicio/informacion_servicios/servicios_recursos_igualdad/centros_atencion/lanzarote.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/inicio/informacion_servicios/servicios_recursos_igualdad/centros_atencion/lanzarote.html
mailto:victimasdeldelito.antonia@cabildodelanzarote.com
mailto:victimasdeldelito.antonia@cabildodelanzarote.com
http://justicia.gencat.cat/ca/departament/adreces_i_telefons
mailto:victimasbarcelona.dj@gencat.cat
mailto:victimagir@gencat.cat
mailto:victimatarragona.dji@gencat.net
mailto:sgtebre.dj@gencat.cat
http://www.sinmaltrato.gva.es/donde-acudir-oficina-atencion-victimas-delito
mailto:avd_ali@gva.es
mailto:oav_alc@gva.es
mailto:avd_ben@gva.es
mailto:avd_den@gva.es
mailto:avd_elx@gva.es
mailto:avd_gan@gva.es
mailto:avd_ori@gva.es
mailto:avd_tor@gva.es
mailto:avd_cas@gva.es
mailto:avd_vil@gva.es
mailto:avd_vin@gva.es
mailto:avd_val@gva.es
mailto:avd_alz@gva.es
mailto:avd_pat@gva.es
mailto:avd_req@gva.es
mailto:avd_torrent@gva.es
mailto:avd_utiel@gva.es
http://cpapx.xunta.es/servizos-de-atencion-a-vitima-e-a-cidadania
mailto:cidadan-e-vitimas.coruna@justicia.es
mailto:cidadan-e-vitimas.ferrol@justicia.es
mailto:cidadan-e-vitimas.ourense@justicia.es
mailto:cidadan-e-vitimas.pontevedra@justicia.es
mailto:cidadan-e-vitimas.lugo@justicia.es%20
mailto:cidadan-e-vitimas.santiago@justicia.es%20
mailto:cidadan-e-vitimas.vigo@justicia.es%20
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Justicia/Atencion+a+victimas/
mailto:oasistencia.victimas.delito@cfnavarra.es
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CC. AA. ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON FAX

LA RIOJA http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=821408

CALAHORRA Avda. de Numancia, 26. 941145346

HARO Plaza Castañares, s/n.
Edificio Cid Paternina.
Sede Juzgados.

941305626

LOGROÑO C/ Muro de la Mata, 8, principal. 941214734 941287117

C. A. DEL PAÍS BASC http://www.justizia.net/atencion-al-publico?cpartjud=&ctipoorg=1241022436126&bbuscardirtel=Buscar

BILBAO C/ Ibáñez de Bilbao, 3. sav48-1@aju.ej-gv.es 900400028 944016646

SAN SEBASTIAN Plaza Teresa de Calcuta, 1, 1.ª 
planta.

sav20-1@aju.ej-gv.es 900100928 943004376

VITORIA Avda. Gasteiz, 18, planta baja. sav01-1@aju.ej-gv.es 900180414 945004837

BARAKALDO Plaza Bide Onera, s/n,
planta baja.

sa48-bk1@aju.ej-gv.es 944001031 944001066

C. A. DE MADRID

MADRID C/ Julián Camarillo, 11.
Juzgados de lo Penal.

savictimasmadrid@gmail.com 900150909 914931468

ARANJUEZ C/ Patio de los Caballeros, s/n. 918916042 918929550

COSLADA C/ Colombia, 29. 916694181 916697097

FUENLABRADA C/ Rumanía, 2. 915580118

LEGANÉS Plaza Comunidad de Madrid, 5. 913307516 913307516

MÓSTOLES C/ Luis Jiménez de Asúa, s/n. 916647221 916647221

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=821408
http://www.justizia.net/atencion-al-publico?cpartjud=%26ctipoorg=1241022436126%26bbuscardirtel=Buscar
mailto:sav48-1@aju.ej-gv.es
mailto:sav20-1@aju.ej-gv.es
mailto:sav01-1@aju.ej-gv.es
mailto:sa48-bk1@aju.ej-gv.es
mailto:savictimasmadrid@gmail.com
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Annex�2.4 �Entitats�socials�que�donen�assistència�a�
víctimes�de�discriminació�i�delictes�d’odi

Organització Adreça Telèfon Correu Web
Àmbit de 

discriminació

Movimiento 
contra la Intole-
rancia1

C/ Mesón de Paredes, 39
28012 Madrid

Delegacions:

– Madrid
– Zaragoza
– València
– Valladolid
– Sevilla.
– Málaga

901.101.375

915285104
976319552
963735096
983374507
954543063
952608957

solidaridadmci@gmail.com http://www.movimiento-
contralaintolerancia.com/
html/telefonoVictima/
telefonoVictima.asp

Delictes d’odi en 
general

Servicio de 
Asistencia a 
Víctimas de 
Discriminación 
Racial o Étnica 
(Consejo para 
la Eliminación 
de la Discrimi-
nación Racial o 
Étnica). 2

900 20 30 41 info@asistenciavictimasdiscri-
minacion.org

www.igualdadynodiscrimi-
nacion.org

Origen racial o 
ètnic

Association 
ARI-Perú.

91 5645603 asociacion@ari-peru.org http://www.ari-peru.org Origen racial o 
ètnic

Federación SOS 
Racismo

Catalunya 
SOS Racismo Catalunya
Rambla de Santa Mònica, 10, 1a
08002 Barcelona

Aragó
Calle Espoz y Mina, 6,
50003 Zaragoza,

Guipúzcoa 
P. Zarategi 100 - Txara 1, sótano 
20015 Donostia

Navarra 
Zapatería.,31,1.
31001 Iruñea/Pamplona

Madrid
C/ Lavapies 13, local 
28012 Madrid 

Galícia
C/ Alcalde Lens, 34 1.º C
15010 A Coruña

93 412 60 12

976290214

943 24 56 27

948 211521

91 559 29 06

684 018 788

sosracisme@sosracisme.org

denuncias@sosracismoara-
gon.es

sosarrazakeria@euskalnet.net

sosracismonavarra@nodo50.org

info@sosracismoGalícia.org

http://www.sosracisme.org

http://www.sosracis-
moaragon.es

http://www.sosracismo.org

http://www.sosracismo.org

http://www.sosracismo-
madrid.es

http://www.sosracismoGa-
lícia.org

Origen racial o 
ètnic

Unión Roman 93 127745 u-romani@pangea.org http://www.unionromani.
org

Origen racial o 
ètnic

1 Movimento contra la Intolerància forma part del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y 
Discriminación (COVIDOD), creat el 2014 amb finalitats solidàries amb les víctimes de la discriminació, odi, 
hostilitat i violència per motiu d’intolerància i promoció de la seva defensa social, jurídica, política i institucional. 
Correu electrònic:  covidod@gmail.com. Tel. 91 5285104.  Altres entitats incloses en aquesta taula que igual-
ment formen part de COVIDOD són:  Ari-Perú, CESIDA, FELGTB, Fundación Triángulo, Federación de 
Comunidades Judías de España, Plataforma ciudadana contra la Islamofobia, Unión Romaní.

2 A la taula 4 de l’Annex 1 es recullen les oficines de les entitats socials que integren el Servei d’Assis-
tència a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica (Accem, Cear, Cruz Roja, Fundación Cepaim, Fundación 
Secretariado Gitano, Mpdl, Movimiento contra la Intolerancia, Red Acoge), endreçades per Comunitat 
Autònoma. 

mailto:solidaridadmci@gmail.com
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/telefonoVictima.asp
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/telefonoVictima.asp
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/telefonoVictima.asp
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/telefonoVictima.asp
mailto:info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
mailto:info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
http://www.igualdadynodiscriminacion.org
http://www.igualdadynodiscriminacion.org
mailto:asociacion@ari-peru.org
http://www.ari-peru.org
mailto:sosracisme@sosracisme.org
mailto:denuncias@sosracismoaragon.es
mailto:denuncias@sosracismoaragon.es
mailto:sosarrazakeria@euskalnet.net
mailto:sosracismonavarra@nodo50.org
mailto:info@sosracismogalicia.org
http://www.sosracisme.org
http://www.sosracismoaragon.es
http://www.sosracismoaragon.es
http://www.sosracismo.org
http://www.sosracismo.org
http://www.sosracismomadrid.es
http://www.sosracismomadrid.es
http://www.sosracismogalicia.org
http://www.sosracismogalicia.org
mailto:u-romani@pangea.org
http://www.unionromani.org
http://www.unionromani.org
mailto:covidod%40gmail.com?subject=
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Organització Adreça Telèfon Correu Web
Àmbit de 

discriminació

Federación 
Estatal de 
Lesbianas, 
Gays, 
Transexuales y 
Bisexuales.

C/ Infantas 40
28004 Madrid

913604605 http://www.felgtb.org/consul-
tas-y-denuncias/denuncia
info@felgtb.org

http://www.felgtb.org/ Orientació sexual 
e identitat de 
gènere

Colegas COLEGA - MADRID sede Centro
C/ Carretas, 33, 2.º Derecha E.
28012 Madrid.
COLEGA - MADRID sede Sur
C/ Madrid, 71, 4.º A.
28901 Getafe.
MÁLAGA
C/ Victoria, 8, 1.ºA
29012 Málaga.

TORREMOLINOS
La Nogalera, local 307.
29620 Torremolinos.

MARBELLA
Avenida Fuente Nueva.
29670 Marbella.

SEVILLA
C/ Calle Imagen.
41003 Sevilla.

HUELVA
Calle de Marina, 19,
21001 Huelva.

VALÈNCIA
C/ Guillén de Castro, 9, 5.ª
46007 València.

915 211 174

916 964 203

951 003 814

952 38 26 34 
672439258

653336086

653336086

653336086

607929460

confederacioncolegas@gmail.
com

colegagetafe@gmail.com

malaga@colegaweb.org

http://www.colegaweb.org Orientació sexual 
e identitat de 
gènere

Fundación 
Triángulo

Madrid
C/ Meléndez Valdés, 52. 1.ºD.
28015 Madrid

Andalucía
c/ Yuste 9 B.
41002 Sevilla

Badajoz
C/ Arco Agüero 20, 1.ºB 06002 
Badajoz

Cáceres
C/Viena, 4, 1.ºB
10001 Cáceres

Mérida
C/ Villafranca de los Barros s/n 
(Centro Asociativo «fondo SUR») 
06800 Mérida

Castilla y León
Plaza del Ochavo, 2 - 1.ºD
47001, Valladolid

915 930 540

954 21 80 82

924 260 528

672 151 140

924 259 358

983 395 494

correo@fundaciontriangulo.es

andalucia@fundaciontrian-
gulo.es

valladolid@fundaciontrian-
gulo.es

http://www.fundacion-
triangulo.org

Orientació sexual 
e identitat de 
gènere

Observatorio 
contra la 
Homofobia

C/ Verdi 88.local.
08012 Barcelona

932172669 och.observatori@gmail.com Acceso directo al formu-
lario de denuncia on line 
en: http://observatori-con-
tra-homofobia.blogspot.
com.es/p/den.html

Orientació sexual 
e identitat de 
gènere

COGAM C/ de La Puebla, 9
28004 Madrid

91 1 838 555 sos@cogam.es http://www.cogam.es Orientació sexual 
e identitat de 
gènere

CESIDA. 
Coordinadora 
Estatal VIH. 
SIDA.

Juan Montalvo, 6
28040 Madrid

91 522 38 07 contact@infosida.es http://www.cesida.org Salut / VIH-SIDA

http://www.felgtb.org/consultas-y-denuncias/denuncia
http://www.felgtb.org/consultas-y-denuncias/denuncia
mailto:info@felgtb.org
http://www.felgtb.org/
mailto:confederacioncolegas@gmail.com
mailto:confederacioncolegas@gmail.com
mailto:colegagetafe@gmail.com
mailto:malaga@colegaweb.org
http://www.colegaweb.org
mailto:correo@fundaciontriangulo.es
mailto:andalucia@fundaciontriangulo.es
mailto:andalucia@fundaciontriangulo.es
mailto:valladolid@fundaciontriangulo.es
mailto:valladolid@fundaciontriangulo.es
http://www.fundaciontriangulo.org
http://www.fundaciontriangulo.org
mailto:och.observatori@gmail.com
http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html
http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html
http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html
mailto:sos@cogam.es
http://www.cogam.es
mailto:contact@infosida.es
http://www.cesida.org
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Organització Adreça Telèfon Correu Web
Àmbit de 

discriminació

Federación de 
Comunidades 
Judías de 
España

91 446 62 32 fcje@fcje.org http://www.fcje.org/ Religió

Plataforma 
Ciudadana 
contra 
la Islamofobia

plataformacontralaislamofo-
bia@gmail.com

https://plataformaciuda-
danacontralaislamofobia.
wordpress.com/

Religió

CERMI Calle Recoletos, 1 Bajo
28001 Madrid

91 429 03 17
Fax

consultas@cermi.es http://www.cermi.es/
es-ES/orientacion/Paginas/
Inicio.aspx

Discapacitat

HATENTO 
Observatorio 
de Delitos de 
Odio contra 
Personas sin 
Hogar

C/ Cartagena, 80
28080 Madrid

http://hatento.org/con-
tacto

Delictes de odi 
contra persones 
sense llar

mailto:fcje@fcje.org
http://www.fcje.org/
mailto:plataformacontralaislamofobia@gmail.com
mailto:plataformacontralaislamofobia@gmail.com
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/
mailto:consultas@cermi.es
http://www.cermi.es/es-ES/orientacion/Paginas/Inicio.aspx
http://www.cermi.es/es-ES/orientacion/Paginas/Inicio.aspx
http://www.cermi.es/es-ES/orientacion/Paginas/Inicio.aspx
http://hatento.org/contacto
http://hatento.org/contacto
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Presentació
La igualtat és, juntament amb la llibertat, la justícia i el pluralisme polític, un dels valors superiors del nostre 
ordenament jurídic, i gaudei de la màxima protecció jurídica, tant a nivell nacional, com internacional. Per això, la 
consecució d’una igualtat real i efectiva i la reparació de les discriminacions existents ha de constituir una de les 
tasques prioritàries dels poders públics.

Tot i això, els estudis realitzats durant els últims anys en matèria de discriminació i delictes d’odi, tant a Espanya 
com a escala de la Unió Europea, coincideixen en un diagnòstic que resulta alarmant i ha de suscitar la respos-
ta immediata de les institucions públiques l’amplíssima desproporció entre el número d’incidents discrimina-
toris i d’odi que es produeixen en el dia a dia i el número i reclamacions o denúncies existent. És a dir, la immensa 
majoria de les discriminacions i incidents i delictes d’odi, efectivament no són objecte de reclamació o denúncia 
per qui els ha patit. Les raons per aquest fenomen que s’ha donat a anomenar «infradenúncia» són diversos i 
van des de la falta de confiança en el resultat de la denúncia, fins el desconeixement dels drets i serveis que els as-
sisteixen com a víctimes, passant per la normalització d’aquests comportaments, per part de les pròpies víctimes.

El resultat últim d’aquesta falta de denúncia davant aquest tipus de comportament és, amb freqüència, la impu-
nitat dels mateixos, que a la seva vegada augmenta aquesta sensació que discriminar «surt gratis» i que denun-
ciar-ho és inútil. Per tal de sortir d’aquest cercle viciós, hem d’impulsar accions d’informació al conjunt de la ciu-
tadania, de reforç de la capacitat de resposta de les institucions i de formació dels professionals encarregats 
de donar resposta a les denúncies i reclamacions. Prou s’ha avançat en aquesta matèria durant els últims anys, 
amb la creació de protocols policials que permeten identificar i atendre correctament els casos de discriminació, 
de serveis especialitzats en totes les fiscalies provincials i la millora de la regulació penals dels delictes d’odi i dis-
criminació. Però, sens dubte, falta encara molt per fer fins aconseguir una consciència social generalitzada que les 
discriminacions i els comportaments animats per l’odi i la intolerància estan prohibits en el nostre ordenament, 
que qui les pateixi té a la seva disposició instruments eficaços perquè se li reestableixi el seu dret i qui les cometi 
s’exposa a ser sancionat per això.

La Guia pràctica que té a les seves mans pretén ser un pas en aquesta direcció, al sintetitzar la informació més 
rellevant sobre quines accions constitueixen discriminació, quines normes són les que prohibeixen i a quines 
institucions i organitzacions socials dirigir-se per denunciar la discriminació patida. A més, la Guia inclou una 
sèrie de claus pràctiques a tenir en compte per garantir en la mesura del possible, que la denúncia realitzada 
prosperi i es pugui restablir la víctima en la igualtat i la dignitat que li fou negada i reparar el dany ocasionat.

Aquesta Guia s’inscriu en l’important tasca que ve desenvolupant durant els últims anys l’Institut de la Dona i per 
la Igualtat d’Oportunitats, en la seva funció d’impulsor de l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i no discrimi-
nació, sobre dos eixos prioritaris: per una banda, treballar l’evidència, és a dir, el coneixement cert sobre la 
discriminació, a partir de la recopilació de dades i l’elaboració de guies i instruments que permetin informar sobre 
els drets de les persones i els recursos disponibles en casos que vulguin denunciar algún incident discriminatori, i 
per altra, treballar en la consolidació i el reconeixement de les estratègies de promoció de la igualtat de tracte 
i no discriminació. Tot això en el marc del projecte CORE: Coneixent la discriminació, Reconeixent la diversitat, 
que compta amb el finançament de la Unió Europea a través del Programa Europeu per al Treball i la Solidaritat 
Social (PROGRESS).

Per últim, hem d’expressar el nostre més sincer agraïment a les persones representants de les administra-
cions públiques, d’organitzacions sindicals i d’organitzacions no governamentals que han participat en el 
grup de contrast per a l’elaboració d’aquesta guia, doncs sense el seu saber d’experts i valuoses aportacions no 
hauria estat possible la seva elaboració. Tots ells han refrendat l’interès d’aquest projecte i la seva aposta institu-
cional per la defensa de la igualtat i la no discriminació, que confiem els resulti d’utilitat.

Rosa Urbón Izquierdo

Directora de l’Institut de la Dona  
i per la Igualtat d’Oportunitats
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1. Introducció
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La Guia pràctica: com actuar davant casos de discriminació i davant delictes 
d’odi i intolerància s’inscriu en les accions realitzades por l’Institut de la Dona i per a 
la Igualtat d’Oportunitats, a través de la Subdirecció General per a la Igualtat de Tracte 
i la No Discriminació, competències dels quals inclouen l’impuls i desenvolupament 
de la aplicació transversal del principi d’igualtat de tracte i no discriminació y la formu-
lació d’iniciatives i activitats de sensibilització 1  2.

El desenvolupament de la Guia és eminentment pràctic, amb exemples, jurisprudèn-
cia i qüestions clau que cal tenir en conte per tal d’identificar i determinar com cal 
actuar davant qualsevol tipus de fet discriminatori o delicte d’odi. En aquesta sentit la 
Guia s’estructura de la forma següent:

 — En el capítol 2 es desenvolupen els conceptes bàsics sobre igualtat de tracte i 
no discriminació i sobre delictes d’odi que es troben en el fonament del tracta-
ment jurídic i del discurs social sobre aquest fenomen.

 — El capítol 3 sintetitza la normativa de referència per tal d’abordar els incidents 
discriminatoris i delictes d’odi, tant la nacional, de la Unió Europea i internacional, 
atès que els tres ordres incideixen en el marc jurídic de la matèria.

 — En el capítol 4 s’aborden alguns àmbits de la realitat en els que la incidència de la 
discriminació és particularment alta, com són la ocupació, l’accés a bens i ser-
veis, que al seu torn es subdivideix en accés a locals d’oci, àmbit educatiu, àm-
bit sanitari i altres àmbits; i els espais públics. Per a cadascun d’aquests àm-
bits es detallen les normes jurídiques aplicables específicament, es descriuen els 
exemples típics de discriminació per motius diferents, així com casos resolts pels 
tribunals, y s’assenyala a quins mecanismes formals i informal s’hi pot acudir en 
el cas d’haver sofert discriminació.

 — El capítol 5 està dedicat al tractament dels delictes d’odi i discriminació. La na-
turalesa d’aquests delictes, els procediments de denúncia i de atenció a les vícti-
mes existents i la complexitat de la base jurídica, que rau fonamentalment en el 
Codi Penal, aconsellen un tractament independent. Aquest capítol inclou un co-
mentari als principals articles del Codi Penal que acostumen a aplicar-se als fets 
que es coneixen com a delictes d’odi i discriminació, recomanacions pràctiques 
sobre com cal actuar davant d’alguns d’ells (agressions, amenaces, delictes d’odi 
per Internet o rets socials) i un apartat sobre el tractament adequat que cal do-
nar a les persones que hagin estat víctimes de delictes d’odi.

1 L’elaboració i publicació d’aquesta Guia pràctica s’emmarca en el projecte CORE (Coneixent la discrimi-
nació, reconeixent la diversitat) finançat por la Unió Europea, amb càrrec al Programa PROGRESS, convocatòria 
JUST/2013/PROG/AG/AD.

2 Aquesta Guia s’insereis igualment de manera coherent en el desenvolupament de diferents estratègies 
estatals que afecten a l’àmbit de les polítiques públiques en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació: Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh14/social/
Documents/PEIO2014-2016%20(PLAN%20IGUALDAD%20OPORTUNIDADES).pdf; Estrategia Integral contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de intolerancia asociadas http://explotacion.mtin.
gob.es/oberaxe/inicio_descargaFichero?bibliotecaDatoId=207; Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-
2020 http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_2012_2020.pdf y 
Estrategia nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 http://www.msssi.gob.es/ssi/famil-
iasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm

http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh14/social/Documents/PEIO2014-2016%20(PLAN%20IGUALDAD%20OPORTUNIDADES).pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh14/social/Documents/PEIO2014-2016%20(PLAN%20IGUALDAD%20OPORTUNIDADES).pdf
http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/inicio_descargaFichero?bibliotecaDatoId=207
http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/inicio_descargaFichero?bibliotecaDatoId=207
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_2012_2020.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm
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 — Por últim, en los annexes s’ hi han agrupat diferents informacions d’interès per 
als professionals i operadors jurídics, com són els recursos generals i especí-
fics als que cal acudir davant de casos de discriminació o de delictes d’odi, tant 
en el pla jurídic, com en el de l’assistència a les víctimes.

Procedeix fer, per últim, un important aclariment en quant a l’àmbit objectiu 
d’aquesta Guia: tan pels diferents capítols, com en els recursos inclosos en els an-
nexes, s’han tingut presents els motius principals de discriminació obre els que hi ha 
legislació en l’àmbit de la Unió Europea (origen racial o ètnic, religió o creences, edat, 
discapacitat, orientació sexual), amb una excepció notable: la discriminació per raó 
de sexe. Aquest motiu de discriminació ha estat pres en consideració en quant pu-
gui confluir amb d’altres motius de discriminació a manera de discriminació múltiple 
o interseccional (dones gitanes, dones discapacitades, etc.), però no com motiu de 
discriminació autònom i això per dues raons: el primer lloc, perquè el grau de co-
neixement dels recursos existents en cas de discriminació per sexe és, sense dubte, 
més gran que en el dels altres motius, hi ha amés ja instruments similars a aquesta 
Guia a aquests efectes, i es en l’àmbit dels altres motius on la mateixa pot aportar un 
valor afegit; i en segon lloc, pel cofinançament de la Unió Europea de la que se n’han 
beneficiat els treballs d’elaboració d’aquesta Guia, la qual s’inscrivia en un programa 
diferent als previstos per finançar activitats en l’àmbit de la igualtat de gènere i la dis-
criminació per raó de sexe.



10 GUIA PRÀCTICA. PROFESSIONALS

2.  Conceptes bàsics. 
Motius i tipus de 
discriminació
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2.1 Conceptes bàsics

El dret a la igualtat de tracte és el dret a no ser discriminat, quedant prohibits tota 
disposició, conducta, acte, criteri o pràctica que atempti contra el mateix. Aquest dret 
té la condició de principi informador de l’ordenament jurídic, de l’actuació adminis-
trativa i de la pràctica judicial i vincula tant als poders públics com als particulars. Així 
es recull a l’article 14 de la Constitució espanyola, que es configura com a eix de la 
garantia jurídica de la igualtat:

«Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaldre cap tipus de discri-
minació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social» 3.

Cal destacar que el principi constitucional d’igualtat de tracte es fa extensible 
també als nacionals d’altres Estats. El Tribunal Constitucional ho fa palès quan as-
senyala que «malgrat la literalitat de la redacció que es conté en l’art. 14 C. E., a partir 
de la doctrina general que aquest Tribunal Constitucional que aquest Tribunal Cons-
titucional ha elaborat en matèria d’estrangers es garanteixen a tots les persones, i no 
tan sols als espanyols, els drets «imprescindibles per a la garantia de la dignitat hu-
mana» (STC 107/1984, FJ 3) i no hi ha cap dubte que d’entre aquests s’ha d’incloure el 
dret a no ser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social» 4.

En estreta relació amb això, l’article 10.1 de la Constitució Espanyola reconeix la 
dignitat de la persona com a un dels fonaments de l’ordre polític i la pau social i l’arti-
cle 10.2 estableix que «les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que 
la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal 
de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries 
ratificades per Espanya».

Els conceptes d’igualtat i no discriminació i de dignitat humana, en la interpreta-
ció que d’ells han realitzat el mateix Tribunal Constitucional, el Tribunal de la Unió Eu-
ropea, el Tribunal Europeu de Drets Humans i els diferents Comitès de Drets Humans 
establerts per Tractats Internacionals ratificats per Espanya, reflecteixen per tant va-
lors centrals de la nostra societat que es troben en la base del nostra sistema jurídic.

Cal advertir, en qualsevol cas, que no tota diferència de tracte constitueix discrimina-
ció. Les diferències de tracte que puguin justificar-se objectivament per una finalitat 
legítima i usant un medi adequat, necessari i proporcionat per a aconseguir-la, no es 
consideren discriminatoris.

Discriminació: Per a la definició de discriminació, la Guia pren com a referència la 
inclosa en les Directives 43/2000/CE, de 29 de juny de 2000, relativa a l’aplicació del 

3 Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

4 STC 137/2000, FJ 1.º, amb cita de les SSTC 107/1984, 99/1985; 115/1987 y 94/1993.
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principi ‘igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o 
ètnic i en la 78/2000/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un 
marc general per a la igualtat de tracte en el treball i la ocupació.

La definició d’igualtat de tracte en les dues Directives és la següent: «S’entendrà per 
principi d’igualtat de tracta l’absència de tota discriminació directa o indirecta», pun-
tualitzant tot seguit que:

 — hi haurà discriminació directa quan una persona sigui, hagi estat o pugui ser 
tractada de manera menys favorable que una altre en una situació anàloga.

 — hi haurà discriminació indirecta quan una disposició, criteri o pràctica aparent-
ment neutres pugui ocasionar una desavantatge particular respecte d’altres per-
sones, llevat que:

i) l’esmentada disposició, criteri o pràctica pugui justificar-se objectivament amb 
una finalitat legítima i llevats que els mitjans per a la consecució d’aquesta fi-
nalitat siguin els adequats i necessaris; o que

ii) respecte de les persones amb una discapacitat determinada, l’empresari o 
qualsevol persona u organització a la que s’apliqui el que disposa a la Directiva 
78/2000/CE, estigui obligat, en virtut de la legislació nacional, a adoptar mesu-
res adequades de conformitat amb els principis contemplats en l’article 5 per 
tal d’eliminar desavantatges que suposi aquesta disposició, criteri o pràctica.

Motius de Discriminació: Els motius de discriminació objecte d’una especial protec-
ció per l’ordenament jurídic de la Unió Europea estan definits principalment en dues 
normes:

 — A l’article 19 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) que indica: 
«El Consell, per unanimitat de conformitat a un procediment legislatiu especial, i 
previ aprovació del Parlament Europeu, podrà adoptar accions adequades per 
tal de lluitar contra la discriminació per raó de sexe, d’origen racial o ètnic, religió 
o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.»

 — A l’article 21 de la Carta de Drets Fonamentals que als sis motius de discrimina-
ció que s’acaben d’esmentar afegeix els següents: l’origen social, les característi-
ques genètiques, la llengua, les opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, la 
pertinença a una minoria nacional, el patrimoni i el naixement.

Cal destacar que des de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa (2009) la Carta de 
Drets Fonamentals ha adquirit caràcter jurídicament vinculant per a la UE y per als 
Estats Membres quan apliquen legislació de la UE.

Convé subratllar que tant en la Constitució Espanyola com a la Carta de Drets Fona-
mentals les clàusules que determinen els motius de discriminació són deliberada-
ment obertes i no tenen caràcter de numerus clausus; és a dir, que si es produeixen 
incidents discriminatoris per altres motius no esmentats expressament en la nor-

http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_lisboa.pdf
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mativa (com nacionalitat, estat civil, etc.) aquests també es troben emparat pel marc 
normatiu de protecció tan nacional com de la U.E.

Incident discriminatori. Prenent com a referència la definició proposada per la Co-
missió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa en la 
seva Recomanació de Política General núm. 11, «On combating racism and racial dis-
crimination in policing», es pot entendre per incident discriminatori «qualsevol inci-
dent que és percebut com discriminatori per la víctima o qualsevol altra persona».

Discurs d’odi. El Comitè de Ministres del Consell d’Europa, en la seva Recomanació 
n.º R(97)20, de 30 d’octubre de 1997, sobre «discurs d’odi» expressa i defineix que pel 
terme «discurs d’odi» s’entendrà aquell que comprengui totes les formes d’expressió 
que propaguin, incitin, promoguin o justifiquin l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitis-
me o altres formes d’odi basades en la intolerància, inclosa la intolerància expressada 
per agressiu nacionalisme i l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les 
minories, els immigrants i les persones d’origen immigrant.

Delicte d’odi. La Guia es basa en la definició de l’Organització per la Seguretat i Coo-
peració Europea (OSCE): «tota infracció penal, incloses les infraccions contra les per-
sones i la propietat, quan la víctima, el lloc o l’objecte de la infracció són seleccionats a 
causa de la seva connexió, relació, afiliació, recolzament o pertinença real o suposada 
a un grup que pugui estar basat en la «raça», origen nacional o ètnic, l’idioma, el color, 
la religió, l’edat, la minusvalia física o mental, l’orientació sexual o altres factors simi-
lars, ja siguin reals o suposats».

Tolerància. La Guia es basa en el significat de tolerància definit en l’article 1 de la 
Declaració de Principis sobre la Tolerància d’UNESCO. D’aquesta forma, «la tolerància 
consisteix en el respecte, l’acceptació i l’estima de la rica diversitat de les cultures del 
nostre món, e les nostres formes d’expressió i mitjans de ser humans. La fomenten el 
coneixement, l’actitud d’obertura, la comunicació i la llibertat de pensament, de cons-
ciència i de religió. La tolerància consisteix en l’harmonia en la diferència. No només 
és un deure moral, sinó a més una exigència política i jurídica».

Víctima. Per a la definició del concepte de víctima, la Guia es basa en l’aportada en 
la Llei 4/2015 de l’Estatut de la Víctima de Delicte, com «tota persones física que hagi 
patit un dany o perjudici sobre la seva pròpia persona o patrimoni, en especial lesions 
físiques o psíquiques, danys emocionals o perjudicis econòmics», definició que muta-
tis mutandis també és extensible a les víctimes de qualsevol incident discriminatori.

2.2. Tipus de discriminació.

 — Discriminació directa. És la situació en què es troba una persona que sigui, hagi 
estat o pugui ser tractada de forma menys favorable que altra en situació anàlo-
ga o comparable.

 — Discriminació indirecta. Succeeix quan, a partir d’una disposició, criteri o pràcti-
ca aparentment neutrals, les persones que pertanyen a un grup protegit es que-

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N11/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N11/default_en.asp
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
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den en situacions de desavantatge concreta respecte a altres persones, excepte 
que aquesta disposició, criteri o pràctica pugui justificar-se objectivament amb 
una finalitat legítima i els mitjans per aconseguir-la siguin adients i necessaris.

 — Discriminació múltiple. Per aquest terme pot entendre’s una situació de discri-
minació on intervenen, al mateix temps, dos o més factors de discriminació. La 
constatació que algunes víctimes de discriminació ho són per diferents trets o 
motius a la vegada ha fet que s’introdueixi, poc a poc, el concepte de discrimina-
ció múltiple en el llenguatge polític i jurídic de la Unió Europea. Tot i que en l’ac-
tualitat no existeix una definició d’aquest terme en la legislació comunitària, exis-
teixen ja algunes referències al mateix en diversos documents d’organismes i 
institucions de la Unió.

 Dos Informes de l’Agència de Drets Fonamentals de la UE 5 assenyalen i defi-
neixen la discriminació múltiple com: «El fet que un individu pugui ser discriminat 
per més d’un motiu en una situació donada. En altres paraules, una persona no 
només té antecedents d’immigració, sinó també una certa edat i gènere el que 
podria afegir un factor de vulnerabilitat a la seva discriminació. Per exemple, una 
dona pertanyent a una minoria ètnica podria veure’s afectada per la discrimina-
ció d’una forma diferent a un home pertanyent a la mateixa minoria. Altres carac-
terístiques personals o circumstàncies, com la discapacitat o el nivell educatiu, 
també poden tenir un impacte en l’exposició i experiència de discriminació d’una 
persona. És la suma i(o combinació de diversos motius de discriminació que for-
men la substància del que habitualment s’entén per «discriminació múltiple», i 
que ha estat ressenyat per diversos autors i disciplines acadèmiques com «dis-
criminació additiva», «discriminació composta» i «discriminació interseccional».

 — Discriminació per error. Aquella que es basa en una apreciació incorrecta so-
bre les característiques de la persona discriminada. Per exemple, a una persona 
se li nega l’entrada en un local d’oci perquè creuen que és d’ètnia gitana sense 
ser-ho; o és objecte d’un tracte desfavorable per pressuposar-ne la seva orienta-
ció homosexual quan en realitat no ho és.

 — Discriminació per associació. Es produeixen quan es discrimina una persona o 
grup sobre la base d’una relació a els seus contacte amb una o més persones 
sobre les que recau una discriminació per algun dels motius protegits en la legis-
lació vigent, com per exemple, la de negar-se a contractar una persona o a llo-
gar-li una vivenda per estar casada amb una altra pertanyent a un determinat 
grup ètnic o minoria.

 — Assetjament discriminatori. Qualsevol conducta realitzada en funció de les 
causes de discriminació amb l’objectiu o la conseqüència d’atemptar contra la 
dignitat d’una persona o grup on s’integra i de crear un entorn intimidatori, hos-
til, degradant, humiliant o ofensiu.

5 Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) (2011): EU – MIDIS Data in Focus Report 5: Multiple 
Discrimination 2010, febrero de 2011, pág. 6. Disponible en el sitio web de la FRA: http://fra.europa.eu/; Agencia 
de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) (2012): FRA Factsheet: Inequalities and multiple discrimination in 
healthcare publicado en febrero de 2012. Disponible en el sitio web de la FRA: http://fra.europa.eu.

 Se recomienda también ver el artículo de Fernando Rey « «La discriminación múltiple: una realidad antigua, 
un concepto nuevo», en Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 84, Septiembre – Diciembre 2008.

http://fra.europa.eu/
http://fra.europa.eu
http://www.cepc.gob.es/gl/publicaci%C3%B3ns/revistas/revistas-electronicas?IDR=6%26IDN=663%26IDA=27209
http://www.cepc.gob.es/gl/publicaci%C3%B3ns/revistas/revistas-electronicas?IDR=6%26IDN=663%26IDA=27209
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 — Represàlia discriminatòria. Qualsevol tracte advers o conseqüència negativa 
que pugui patir una persona o grup on s’integra per intervenir, participar o col·la-
borar en un procediment administratiu o procés judicial destinat a impedir o fer 
cessar una situació discriminatòria o per haver presentat una queixa, reclamació, 
denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb el mateix objecte. Queden 
exclosos els suposats en què els fets fossin constitutius d’il·lícit penal.

 — Ordre de discriminar. Tota inducció, ordre o instrucció de discriminar de forma 
directa, indirecta, per associació, etc. conforme els criteris anteriors, és discrimi-
natòria.

2.3  Serveis especialitzats en matèria discrimina-
tòria

A part dels recursos generals existents per actuar contra qualsevol infracció de l’or-
denament jurídic, existeixen també una sèrie de mecanismes especialitzats, tant en 
l’àmbit estatals, com autonòmic i local, i igualment serveis especialitzats desenvolu-
pats per entitats socials, als que cal dirigir-se enfront casos de discriminació o de de-
lictes d’odi. A l’annex d’aquesta guia trobaràs una relació dels mateixos, endreçats 
per àmbits i per motius de discriminació.

La majoria d’aquests ofereixen assistència a l’hora de tramitar queixes, reclamacions 
o denúncies. Alguns combinen aquesta assistència amb serveis de mediació, conci-
liació o negociació en cas d’incident discriminatori i disposar de protocols d’actuació 
a aquests efectes.

Per exemple, l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona 6 és 
un servei que ofereix la Regidoria de la Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barce-
lona per promoure els Drets Humans, amb l’objectiu de garantir la igualtat a tota la 
ciutadania i lluitar contra qualsevol forma de discriminació, ofereix:

 — Informació i orientació bàsica sobre els Drets Humans.

 — Resolució de conflictes con s’ha produït una discriminació, a través de mediació 
o conciliació.

 — Assessorament jurídic i psicològic especialitzat.

Per part seva, el Servei d’atenció a víctimes de discriminació del Consell per a l’Elimi-
nació de la Discriminació Racial o Ètnica 7, disposa de la següent estratègia d’actua-
ció que inclou diferents mecanismes jurídics i de resolució alternativa de conflictes:

6 Oficina por la No Discriminación de l’Ajuntament de Barcelona.
7 http://www.igualdadynodiscriminacion.org/home.do

http://w110.bcn.cat/portal/site/DretsCivils/menuitem.2d5d62cf16397c0ebe9f993720348a0c/?vgnextoid=0000000760143135VgnV6CONT00000000000RCRD%26lang=es_ES
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/home.do
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Orientació, 
Informació, 
Derivació

DETECCIÓ
* A petició
* Per iniciativa pròpia

ATENCIÓ DE 
L’INCIDENT:

RECERCA 

Incidències 
amb indicis de 
discriminació

Diàleg, Negociació, 
Mediació, Queixa, 
Assessorament, 

Atenció psicològica

ESTRATÈGIA 
D’ACTUACIÓ

Cap indicació 
d’incidents 

discriminatòries

A l’hora de reaccionar davant un incident discriminatori, convé tenir en compte que, 
a més de la denúncia o reclamació formal, existeixen també aquestes altres fórmules 
per a la resolució de conflictes en els que s’ha produït una discriminació, a través de 
la mediació, la conciliació o la negociació. L’elecció d’un o altre, o de tots dos con-
secutiva o acumulativament, dependrà de la voluntat de la persona discriminada i de 
la naturalesa i gravetat de l’incident discriminatori.

El que resulta de gran importància és que, amb independència de la via o vies que 
s’utilitzin, es formuli denúncia, queixa i/o reclamació, per tal que quedi constància 
dels fets produïts i es facin visibles les discriminacions i delictes d’odi existents. Un 
dels grans problemes de la lluita contra tota forma de discriminació és que la 
proporció de discriminacions que realment es denuncia és extraordinàriament 
baixa, el que comporta que aquesta problema sigui poc conegut, no figuri en una 
lloc destacat de l’agenda pública, i, com a conseqüència, no es dediquin a combatre’l 
tants recursos com pel seu caràcter danyós per la igualtat i dignitat de les persones 
per a la justícia i per a la cohesió socials serien necessaris.
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3.  Normativa 
fonamental de 
referència
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En virtut dels articles 10.2 i 96.1 de la Constitució, els Tractats Internacionals que 
hagin estat ratificats per Espanya, formen part de l’ordenament intern des de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i les normes sobre els drets fonamentals 
i llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran d’acord amb els citats instru-
ments jurídics internacionals. Es citen els principals instruments ratificats per Espan-
ya en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació dotats de caràcter jurídicament 
vinculant:

3.1 Organització de les Nacions Unides (ONU)
 — Convenció Internacional sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació 

racial, de 21 de desembre de 1965, ratificada per Espanya el 23 d’abril de 1969 
(BOE núm. 118, de 17 de mayo de 1969).

 — Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 de desembre de 1966, ratificat 
per Espanya (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977).

 — Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, de 16 de desembre 
de 1966, ratificat per Espanya el 30 d’abril de 1977 (BOE núm. 103 de 30 de 
abril de 1977).

 — Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 
de 18 de desembre de 1978, ratificada per Espanya el 16 de desembre de 1983 
(BOE núm. 69, de 21 de marzo de 1984).

 — Convenció dels drets de les persones amb discapacitat i el seu Protocol Facultatiu, 
de 13 desembre de 2006, ratificada per Espanya el 3 de desembre de 2007 (BOE 
núm. 97, de 22 de abril de 2008). Ratificada per la Unió Europea el 23 de des-
embre de 2010.

 — Convenció sobre els Drets del Nen, de 20 de novembre de 1989, ratificada per 
Espanya el 21 de desembre de 1990 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 
1990)

 — Declaración de Principios sobre la Tolerancia, de 16 de novembre de 1995 8.

8 Tot i no ser un instrument jurídicament vinculant, es recull aquí per la seva particular rellevància per la 
matèria tractada.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-597
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10733
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10734
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10734
https://www.boe.es/boe/dias/1984/03/21/pdfs/A07715-07720.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-6996
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-6996
http://www.boe.es/boe/dias/1990/12/31/pdfs/A38897-38904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/12/31/pdfs/A38897-38904.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
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3.2  Normativa Bàsica d’Àmbit Regional Europeu: 
Unió Europea i Consell d’Europa

a) Unió Europea

Tr
ac

ta
ts

Tractat de la 
Unió Europea

Article 2

La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat 
humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte 
dels drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents 
a minories. Aquests valors són comuns als Estat membres en una 
societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la 
tolerància, la justícia, la solidaritat i al igualtat entre dones i 
homes.

Article 3
La Unió combatrà l’exclusió social i la discriminació i fomentarà 
la justícia i la protecció social, la igualtat entre dones i homes, la 
solidaritat entre les generacions i la protecció dels drets del nen.

Carta 
de Drets 
Fonamentals. 
Article 21

Prohibeix la discriminació basada en tretze motius de discriminació: sexe, origen 
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, origen social, 
característiques genètiques, llengua, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, 
pertinença a una minoria nacional, patrimoni i naixement.
És pertinent ressaltar l’article 51 on s’ estableix l’àmbit d’aplicació de la Carta de Drets 
Fonamentals. Aquest article indica que «les disposicions de la present Carta estan 
dirigides a les institucions i Òrgans de la Unió, respectant el principi de subsidiarietat, 
així com als Estat membres únicament quan apliquen el Dret de la Unió». Per tant, es 
cenyeix a l’aplicació del dret comunitari.

Tractat de 
Funcionament 
de la UE

Article 18

En l’àmbit d’aplicació dels Tractats, i sens perjudici de les disposicions 
particulars previstes en els mateixos, es prohibirà tota discriminació 
per raó de la nacionalitat.
El Parlament Europeu i el Consell, d’acord al procediment legislatiu 
ordinari, podran establir la regulació necessària per prohibir dites 
discriminacions.

Article 19

El Consell, per unanimitat d’acord a un procediment legislatiu especial, 
i prèvia aprovació del Parlament Europeu, podrà adoptar accions 
adequades per lluitar contra la discriminació per motius de sexe, 
d’origen racial o ètnic, religió o convicciones, discapacitat, edat o 
orientació sexual.

Directiva 2000/43/CE del Consell, 
de 29 de juny de 2000

Relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de les 
persones independentment del seu origen racial o ètnic.

Directiva 2000/78/CE del Consell, 
de 27 de novembre de 2000

Relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat 
de tracte a la feina i l’ocupació.

Directiva 2010/41/UE del Parlament Europeu 
i del Consell de 7 de juliol de 2010

S’aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones 
que exerceixen una activitat autònoma.

Directiva 2010/18/UE del Consell 
de 8 de març de 2010

S’aplica l’Acord marc revisat sobre el permís parental, 
celebrat per Business Europe, la UEAPME, el CEEP i la CES

Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu 
i del Consell de 5 de juliol de 2006

Relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i 
igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de 
feina i ocupació.

Directiva 2004/113/CE, del Consell 
de 13 de desembre de 2004

S’aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones 
a l’accés a béns i serveis i el seu suministrament.

Decisión Marco 2008/913/JAI, del Consell 
de 28 de novembre de 2013

Relativa a la lluita contra determinades formes i 
manifestacions de racisme i xenofòbia mitjançant el dret 
penal.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDFDesktop
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:ES:PDF
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b) Consell d’Europa

 — Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, de 
Novembre de 1950 (CEDH) ratificat per Espanya (BOE núm. 243, de 10 de octu-
bre de 1979) i Protocol n.º 12, de 4 de novembre de 2000, ratificat per Espanya 
(BOE núm. 64 de 14 de marzo de 2008).

 — Carta Social Europea de 18 d’octubre de 1961, ratificada per Espanya (BOE núm. 
153 de 21 de junio de 1980).

 — Conveni Marc per a la protecció de les Minories Nacionals número 157 del 
Consell de Europa, Estrasburg 1 de febrer de 1995, ratificat per Espanya (BOE 
núm. 20, de 23 de enero de 1998).

 — Conveni sobre la Ciberdelinqüència, fet a Budapest el 23 de Novembre de 2001, 
ratificat per Espanya (BOE núm. 226, de 17 de septiembre de 2010).

 — Protocol Addicional al Conveni sobre la Ciberdelinqüència relatiu a la penalitza-
ció d’Actes de caire Racista i Xenòfoba comesos mitjançant Sistemes Informàtics 
ratificat per Espanya (BOE núm. 26, de 30 de enero de 2015).

3.3  Normativa espanyola de referència
a) Constitució Espanyola

Article 1.1 Reconeix la igualtat com un dels valors suprems del nostre ordenament jurídic: la igualtat 
ha d’interpretar-se com element transversal de tot l’ordenament jurídic.

Article 9.2 És el reconeixement de la igualtat material. La configuració de l’Estat com a social exigeix 
la intervenció dels poder públics perquè la igualtat dels individus sigui real i efectiva.

Article 10 1.  La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure 
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són 
fonament de l’ordre polític i de la pau social.

2.  Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix 
s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els 
tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya.

Article 14 Eix de la garantia jurídica de la igualtat: «Els espanyols són iguals davant la llei, sense que 
pugui prevaldre discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social».
D’acord amb l’article 53.2 CE, qualsevol ciutadà podrà recollir la tutel·la de les llibertats i 
drets reconeguts en l’article 14 enfront els Tribunals ordinaris per un procediment basat 
en els principis de preferència i sumarietat i, en el seu cas, a través del recurs d’empara 
davant el Tribunal Constitucional.

b)  Normativa específica que incideix sobre la igualtat de tracte i no discrimina-
ció i els delictes d’odi

La Llei 62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’or-
dre social transllada al marc normatiu espanyol la directiva 43/2000 en allò referent 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/14/pdfs/A15299-15304.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-1369
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-1369
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14221
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
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a la discriminació per origen racial o ètnic en múltiples àmbits 9 i la 78/2000, referent 
a tots els motius de discriminació previstos en la TFUE però circumscrits a l’àmbit 
laboral 10.

Es recull a continuació la normativa espanyola que es refereix a motius de discrimi-
nació específics:

Sexe   Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Origen racial o 
ètnic

  Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i 
al seva ntegracuó social.

  Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglamento de la Llei Orgànica 
4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració socials, 
després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009.

Religió i/o 
creences

  Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal (els articles 522 a 526 recullen els delictes contra 
la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts).

  Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.

Orientació sexual 
e identidad de 
género

  Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa 
al sexe de les persones.

  Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a 
contraure matrimoni

Discapacitat   Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

  Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat.

  Reial Decret 1276/2011, de 16 de setembre, d’adaptació normativa a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Per altra part, abarca conductes per diferents motius discriminatoris, si bé està cir-
cumscrita a l’àmbit de l’esport la Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport.

Juntament a aquesta normativa específica pels principals motius de discriminació, el 
marc jurídic espanyol inclou una sèrie de normes administratives, penals i labo-
rals que reforcen la lluita contra la discriminació i contra els delictes d’odi, i que es 
van tractant en els diferents apartats de la Guia.

9 Els àmbits citats en la Directiva 43/2000 són els següents: condicions d’accés a la feina, l’accés a tots tipus 
i nivells d’orientació professional, les condicions de feina i treball, l’afiliació i participació en organitzacions de 
treballadors o empresaris, la protecció social, inclosa la seguretat social i assistència sanitària, els avantatges 
socials, l’educació i l’accés a béns i serveis.

10 Els motius citats en la Directiva 78/2000 són: religió o conviccions, discapacitat, edat i orientació sexual.
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4.  Com actuar 
davant casos de 
discriminació: 
mecanismes, 
exemples pràctics, 
claus
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Aquest capítol tracta els exemples més típics de discriminació que es poden donar 
en diferents àmbits, els mecanismes específics de reclamació o denúncia que en ells 
existeixen, així com algunes claus imprescindibles que han de tenir-se en compte a 
l’hora de fer front a un cas de discriminació.

S’ha atorgat particular rellevància als principals àmbits socials en els que es produeix 
la discriminació i, entre ells, aquells on existeixin mecanismes o fórmules específiques 
de reclamació o denúncia.

Per això, el capítol està estructurat de la següent forma:

4.1  Discriminació en l’àmbit laboral.
4.2  Discriminació en l’accés a béns i serveis públics i privats: Allò indicat sota aquest 

apartat és aplicable al conjunt dels béns i serveis. No obstant, per l’existència de 
mecanismes específics es concreta particularment en tres àmbits: accés als lo-
cals d’oci, educació i salut.

4.3  Discriminació en espais públics i seguretat.

4.1 Discriminació en l’àmbit laboral
La Llei 62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives y de 
l’ordre social, trasllada a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 43/2000 i la 
78/2000 citades en el capítol anterior, modificant el text del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l‘Estatut dels Tre-
balladors, la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, i el 
Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.

La discriminació laboral, pot produir-se en:

 — L’accés a la feina, al treball per compte propi i a l’exercici professional.

 — L’accés a l’assessorament i a la formació professional.

 — En la filiació a organitzacions sindicals, patronals o professionals.

 — En les condicions laborals i de treball, inclosos l‘acomiadament i la remuneració.

Per tant, la discriminació laboral por presentar-se en les diferents etapes de la vida 
laboral: en la recerca de feina, en les entrevistes, en la selecció, desenvolupament, 
promoció i jubilació i/o acomiadament.

Addicionalment a la legislació de caràcter general recollida en l’apartat 2 de la present 
guia, la discriminació en l’àmbit laboral compta amb legislació específica en aques-
ta matèria com és l’Estatut dels Treballadors. D’aquesta manera, l’article 4.2.c) de 
l’Estatut dels Treballadors indica que tots els treballadors tenen dret a no ser discri-
minats a la feina, o un cop contractats, per «raons de sexe, estat civil, edat dins dels 
límits establerts per aquesta llei, origen racial o ètnic, condició social, religió o convic-
cions, idees polítiques, orientació sexual, filiació o no a un sindicat, així com per raó de 
llengua, dins l’Estat espanyol». Així mateix continua, el mateix article, «tampoc podran 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-7730-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-7730-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15936-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/08/08/pdfs/A28285-28300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/08/08/pdfs/A28285-28300.pdf
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ser discriminats per raó de discapacitat, sempre que es trobessin en condicions d’ap-
titud per desenvolupar la feina o treball de què es tracti».

Tanmateix, en l’article 17 de l’Estatut dels Treballadors denominat No discriminació 
i relacions laborals s’estableix que «s’entendran nuls i sense efectes els preceptes 
reglamentaris, les clàusules dels convenis col·lectius, els pactes individuals i les deci-
sions unilaterals de l’empresari que donin lloc a la feina, així com en matèria de retri-
bucions, jornada i altres condicions de feina, a situacions de discriminació directa 
o indirecta desfavorables per raó d’edat, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, 
condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació o condició sexual, 
adhesió o no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb persones perti-
nents o relacionades amb l’empresa i la llengua dins l’Estat espanyol».

La Llei 56/2003 de Treballo en el seu article 22 bis assenyala clarament que «els ser-
veis públics de treball, les seves entitats col·laboradores i les agències de col·locació 
en la gestió de la intermediació laboral hauran de vetllar específicament per evitar la 
discriminació tant directa com indirecta a l’accés a la feina. Els gestors de la interme-
diació laboral quan, en les ofertes de col·locació, detectin caràcter discriminatori, ho 
comunicaran a aquells que haguessin formulat l’oferta».

Per últim, la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical (LOLS) 
art. 12: «Seran nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels con-
venis col·lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de l’empresari que 
continguin o suposin qualsevol tipus de discriminació a la feina o en les condicions de 
treball, siguin favorables o adverses, per raó de l’adhesió o no a un sindicat, els seus 
acords o a l’exercici en general d’activitats sindicals».

Les infraccions laborals en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació poden agru-
par-se en tres classes, segons diferents articles de la Llei sobre Infraccions i San-
cions en l’Ordre Social (LISOS):

a) Actes discriminatoris: decisions unilaterals de l’empresa que impliquen dis-
criminacions directes o indirectes. És l’article 8.12 de la LISOS el que indica que 
«les decisions unilaterals de l’empresa que impliquen discriminacions directes o 
indirectes desfavorables por raó d’edat o discapacitat o favorables o adverses en 
matèria de retribucions, jornades, formació, promoció y demés condicions de tre-
ball, per circumstàncies de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, condició 
social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, adhesió o no a sin-
dicats y als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors a l’empresa o 
llengua dins l’Estat espanyol, així com les decisions de l’empresari que suposin un 
tracte desfavorable dels treballadors com reacció davant una reclamació efectua-
da a l‘empresa o davant una acció administrativa o judicial destinada a exigir el 
compliment del principi d’igualtat de tracte i no discriminació».

b) Discriminacions relatives a l’accés a la feina. L’article 8.12 de la LISOS sanciona 
les discriminacions relatives a l’accés a la feina per a les que existeix un tipus espe-
cífic: l’article 16.2 indica que constitueix una infracció molt greu «sol·licitar dades 
de caràcter personal en els processos de selecció o establir condicions, mitjançant 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-23102
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-16660
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la publicitat, difusió o per qualsevol altre mitjà, que constitueixin discriminacions 
per l’accés a la feina per motius de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, edat, estat 
civil, discapacitat, religió o conviccions, opinió política, orientació sexual, filiació sin-
dical, condició social i llengua dins l’Estat».

c) Les conductes d’assetjament discriminatori, que es troben tipificades a l’article 
8.13 bis de la LISOS continua indicant que «l’assetjament per raó d’origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat i orientació sexual i l’assetjament per 
raó de sexe, quan es produeixin dins l’àmbit on arribin les facultats de direcció 
empresarial, qualsevol sigui el subjecte actiu del mateix, sempre que, conegut per 
l’empresari, aquest no hagués adoptat les mesures necessàries per impedir-ho».

Cal destacar el caràcter fixat de les causes que són constitutives d’aquesta infracció. 
De conformitat amb el previst en l’art. 129.4 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Co-
mún (LRJPAC), «les normes definidores d’infraccions i sancions no seran suscep-
tibles d’aplicació analògica». No cap, per tant, considerar que el llistat de causes 
discriminatòries sigui simplement enunciatiu.

Discapacitat

En el capítol VI del Títol I del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social 11, s’aborda el dret al treball de les persones 
amb discapacitat 12  en condicions que garanteixin l’aplicació dels principis d’igualtat de 
tracte i no discriminació (article 35), i s’estableixen mesures dirigides a aquesta finalitat 
des del principi de la no discriminació (article 35) i d’igualtat de tracte (article 36).

A partir d’aquests principis reguladors, l’article 37 distingeix els diferents tipus de 
feina a través dels quals les persones amb discapacitat poden exercir el seu dret al 
treball, d’acord amb la normativa vigent sobre feina de persones amb discapacitat:

a) Treball ordinari (a les empreses i en les administracions públiques). Per garantir 
la plena igualtat a la feina, es poden mantenir o adoptar mesures d’acció positiva 13, 
dirigides a prevenir o compensar els desavantatges ocasionats per motiu de o per 

11 Suposa l’aplicació a Espanya del Conveni de Nacions Unides de 2006 sobre Drets de les persones amb 
Discapacitat (CDPD), primer tractat de DD.HH de Nacions Unides obert a la participació d’organitzacions 
d’integració regional: fou ratificat per la UE el desembre del 2010. El Tractat (el seu  protocol ha estat tanmateix 
ratificat per Espanya) informa l’ordenament jurídic espanyo en aquesta matèria per la doble via del Dret intern i 
del Dret de la UE.

12 S’utilitza aquí el terme legal i generalment utilitzat i acceptat nacional i internacionalment, tant pels Tractats 
Internacionals i Administracions Públiques com per la majoria de les associacions representatives del sector: 
«persona amb discapacitat». No obstant, el 2005, el Foro de Vida Independiente va proposar el terme «per-
sona amb diversitat funcional», que pretén substituir altres la semàntica dels quals por ser considerada pejo-
rativa, tals com «discapacitat» o «minusvalia».

13 Per mesures d’acció positiva s’entenen «aquelles de caràcter específic consistents en evitar o compensar 
els desavantatges derivats de la discapacitat i destinades a accelerar o aconseguir la igualtat de fet de les per-
sones amb discapacitat i la seva participació plena en els àmbits de la vida política, econòmica, social, educativa, 
laboral i cultural, atenent als diferents tipus i graus de discapacitat» (Article 2.g)

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
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raó de discapacitat (article 40). Aquestes mesures es tradueixen principalment en 
dos obligacions per al contractant:

1. Adoptar les mesures adients per a l’adaptació del lloc de treball i l’accessibilitat 
de l’empresa.

2. Contractar treballadors amb discapacitat: s’estableix per això una cuota de reser-
va del 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat per a les empreses 
públiques i privades que contractin un número de 50 o més treballadors (art. 42).

En les ofertes de feina pública es reserva també una quota per ser coberta per per-
sones amb discapacitat. En les ofertes per l’accés a la feina a les Administracions 
Públiques 14, es reserva una quota no inferior al 7%, sent, com a mínim el 2%, reserva-
des per a ser cobert per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de 
persones que acreditin qualsevol tipus de discapacitat.

b) Treball protegit. En l’àmbit d’aquest tipus de feina es defineixen:

1. Els Centres Especials de Feina (articles 43, 44 i 45). Es precisa que un Centre 
Especial de Treball és aquell «l’objectiu principal del qual és el de realitzar una 
activitat productiva de béns o de serveis, participant regularment en les ope-
racions del mercat, i tenen com a finalitat l’assegurar una feina remunerada 
per a les persones amb discapacitat; a la vegada que són un mitjà d’inclosió 
del major número d’aquestes persones en el règim de treball ordinari» (art. 
43.1). La plantilla dels centres especials de treball estarà constituïda pel major 
número de persones treballadores amb discapacitat que permeti la naturale-
sa del procés productiu i, en tot cas, pel 70 per 100 d’aquella.

2. Els enclavaments laborals, amb l’objectiu de «facilitar la transició al treball 
ordinari de les persones treballadores amb discapacitat amb especials dificul-
tats per a l’accés al mateix» (art. 46).

c) Treball autònom. L’article 47 indica que «els poders públics, en l’àmbit de les res-
pectives competències, adoptaran polítiques de foment del treball autònom de 
persones amb discapacitat dirigides a l’establiment i desenvolupament d’iniciati-
ves econòmiques i professionals per compte propi, o a través d’entitats de l’econo-
mia social, d’acord amb la normativa reguladora de la matèria».

A més, el Reial Decret Legislatiu 1/2013 inclou diferents mesures legals que permeten 
lluitar contra la discriminació per motiu de o per raó de discapacitat, com l’article 
23.d) referent a l’adopció de normes internes en les empreses o centres que pro-
mouen i estimulen l’eliminació de desavantatges o situacions generals de discrimina-
ció a les persones amb discapacitat, inclosos els ajustaments raonables.

Per últim, convé citar els articles 80 i 81 del Reial Decret Legislatiu sobre infraccions admi-
nistratives, entenent com a tals «les accions i omissions que ocasionen vulneracions del 
dret a la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal en els àmbits 
als que es refereix l’article 5, quan es produeixin discriminacions directes o indirectes, 
assetjament, incompliment de les exigències d’accessibilitat i de realitzar els ajustaments 

14 Article 59.1 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic.
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raonables, així com l’incompliment de les mesures d’acció positiva legalment establertes, 
especialment quan es deriven beneficis econòmics per a la persona infractora».

No obstant, s’ha de tenir en compte que, per allò a què es refereix específicament a 
l’ordre social, d’acord amb la Disposició Addicional Setena del RDL 1/2013, les infrac-
cions i sancions en ma1tèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat no es regeixen per aquesta norma, sinó 
per Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social.

Per la seva part, la Disposició Addicional Vuitena del RDL 1/2013 estableix, en relació 
amb les Infraccions en matèria d’accessibilitat i ajustos raonables, que l’aplicació d’allò 
disposat en els articles 81.3.b, 95.2.a, 95.3.e, 95.3.f, 95.3.g, 95.4.f i 95.4.g, tan aviat se’n 
derivi l’incompliment de les exigències d’accessibilitat o negativa a adoptar un ajusta-
ment raonable, quedarà subjecte a allò disposat en els articles 24, 25, 27, 28 i 29 i els 
seus corresponents desenvolupaments normatius.

4.1.1  Mecanismes a utilitzar: on acudir en cas de discriminació 
laboral

En funció del tipus d’incident discriminatori i la gravetat del mateix, en l’àmbit laboral 
existeixen diferents mecanismes on efectuar la reclamació per discriminació. Aquests 
mecanismes són els següents:

a) La Inspecció de Treball i Seguretat Social.
b) L’actuació sindical davant una discriminació laboral.
c) La jurisdicció social.
d) La via penal.

a) Inspecció de Treball i Seguretat Social: denúncia davant l’autoritat laboral.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) pot actuar:

 — Iniciant el procediment administratiu sancionador en l’ordre social en els supo-
sats previstos per la LISOS.

 — Mitjançant i donant assessorament tècnic en els conflictes laborals per discrimi-
nació.

 — Activant els mecanismes de prevenció previstos en la Llei 31/1995 mitjançant el 
corresponent requeriment a les empreses.

 — Iniciant el procediment d’ofici per a la indemnització de les discriminacions labo-
rals article 148 c) de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció 
social.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social actuarà d’ofici sempre, com a conseqüència 
d’ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans, per pròpia iniciativa, o arran de 
denúncia, sent la forma més freqüent d’inici d’actuacions de la ITSS sobre aquesta 
matèria la denúncia.
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L’acció de denúncia davant la Inspecció de Treball és pública i per tant pot practicar-la 
qualsevol ciutadà. Quan l’actuació inspectora s’iniciï per denúncia s’ha d’informar per 
escrit del seu resultat. Tota persona que tingui coneixement de fets que poguessin 
constituir infracció en matèries de competència de la ITSS (laboral, seguretat i salut 
laboral, seguretat social, feina, etc.) pot reclamar els serveis de la ITSS.

L’escrit de denúncia haurà de contenir:

 — Dades d’identificació personal del denunciant i la seva signatura, sent necessari 
incloure el telèfon de contacte.

 — Els fets presumptament constitutius d’infracció. Concretant què es denuncia i a 
quina matèria concreta afecta (laboral, seguretat social, prevenció de riscos, etc.).

 — Data i lloc on es van produir els fets. És necessària la seva localització exacta en 
cas de no ubicar-ne en una adreça concreta.

 — Identificació dels presumptament responsables, assenyalant el contractant o 
empresari a qui es denuncia.

 — Resta de circumstàncies rellevants, acompanyant, en el seu cas, la documentació 
justificativa.

Per a això caldrà utilitzar el model de denuncia que pot descarregar-se des de la Web 
de la ITSS: http://www.meyss.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Descarga_de_
Formularios

També el pot obtenir personant-se a les oficines de les diferents Inspeccions Provin-
cials, ubicades en les capitals de província.

Lloc i forma de presentació de la denúncia davant la ITSS. Per a la presentació 
de la denúncia es pot seguir, d’acord a l’establert en la llei 30/92, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la llei 11/07, 
d’Accés Electrònic dels Ciutadans als serveis Públics, les següents vies:

 — PRESENCIAL. Personant-se en els registres de la ITSS, així com en els registres 
de la resta d’òrgans de l’Administració de l’Estat i de les CCAA, així com de les ad-
ministracions locals, sempre que existeixi el corresponent conveni.

 — TELEMÀTICA. A través de la Seu electrònica del Ministeri de Treball i S. S., 
sempre que el denunciant disposi del DNIe (Document Nacional d’Identitat elec-
trònic), o d’una signatura electrònica avançada basada en un certificat electrònic 
reconegut per la plataforma @firma.
El tràmit es realitzarà accedint a la Seu electrònica del MTIN, a través de la web del 
Ministeri, a la següent adreça: http://www.meyss.es/es/sede_electronica_menu.
Des d’allà haurà de seguir els passos que se li indiquen i seleccionar com unitat 
organitzativa «D. G. Inspecció de Treball i Seguretat Social». La denúncia es pre-
senta des del procediment denominat «Acció Inspectora». Un cop allà es mar-
carà l’opció «Espai informatiu» i s’emplenarà el model que correspongui, s’acce-
dirà a l’apartat d’»Alta Sol·licitud» en el menú anterior.

 — VIA POSTAL. Dirigides a l’oficina corresponent de la Inspecció Provincial de 
Treball i S. S. Si la denúncia es presenta per via postal o en els registres sense 

http://www.meyss.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Descarga_de_Formularios
http://www.meyss.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Descarga_de_Formularios
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/centros_ITSS.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/centros_ITSS.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sede_electronica_menu/index.htm
http://www.meyss.es/es/sede_electronica_menu
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personar-se el denunciant, s’exigirà adjuntar còpia del DNI del denunciant i, en el 
seu cas, autorització expressa d’aquest perquè la Inspecció pugui verificar les 
seves dades d’identitat en el registre corresponent.
La Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà obrir un període d’informació 
prèvia amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conve-
niència o no d’iniciar l’actuació inspectora.

b) Actuació sindical davant una discriminació laboral

Es poden establir tres nivells d’actuació: un de caràcter preventiu, amb caràcter previ 
a qualsevol possible discriminació i dos de caràcter proactiu davant un possible cas 
de discriminació:

1. Amb caràcter preventiu, a l’hora de negociar i establir els Convenir col·lectius els 
sindicats tenen un paper fonamental per incloure aquells aspectes que incideixen 
directament en la lluita contra la discriminació. Per exemple, es poden establir 
clàusules dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació, assegurar la llibertat 
d’expressió, establir controls sobre la contractació establint processos objectius.

2. Els sindicats promouen la creació de Comissions específiques competents per al 
compliment i vigilància del principi de no discriminació, en el marc de la negociació 
col·lectiva. Davant una situació de discriminació en l’àmbit del treball, és a les 
Comissions Específiques on s’ha d’acudir en primer lloc en cas que existeixin. És per 
exemple el cas del conveni d’hostaleria, que és un dels pocs que contempla que hi 
hagi una sanció per assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat o orientació sexual o de gènere, a l’empresari o als treballadors.

3. Serveis d’Igualtat dins del propi sindicat als que s’accedeix mitjançant la filiació al 
mateix. Són serveis específics d’atenció a les discriminacions, i ofereixen diferents 
prestacions com l’assessorament i informació, i vetllen de forma concreta per 
aquells suposats en els que els treballadors són víctimes de discriminació per al-
gun dels motius ja assenyalats en aquesta Guia. Compten amb serveis jurídics que 
ofereixen una assessoria integral enfront un cas de discriminació.

c) Jurisdicció Social

A més d’aquests procediments existeix la via de la jurisdicció social. En aquest or-
dre jurisdiccional cal destacar que l’Article 181 de la Llei del Procediment Laboral 
(LPL) estableix que el tractament discriminatori per raó de sexe, edat, origen ètnic o 
racial, discapacitat, orientació i identitat sexual, religió o creences es tramitarà d’acord 
a la modalitat processal de tutela de drets fonamentals. En els procediments sus-
citats per vulneració de drets fonamentals, la sentència que constati l’existència 
de vulneració d’algun dels citats drets, haurà de contenir necessàriament els 
següents extrems:

 — Declarar la nul·litat radical del comportament antisocial.

 — Ordenar el cessament immediat de la conducta.

 — Acordar la restauració de la situació al moment anterior de produir-se la discri-
minació.

 — Ordenar que es reparin les conseqüències de l’acte, incloent indemnització.
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Aquests processos tenen caràcter urgent, tenint caràcter preferent respecte dels 
que se segueixin en el jutjat o tribunal. Així mateix, aquest procediment està excep-
tuat de la conciliació o reclamació prèvia a la via judicial.

En el cas que en el procés s’hagi suscitat una qüestió de discriminació per raó de 
sexe, el jutge o tribunal pot recollir el dictamen dels organismes públics competents 
(Article 95.3 LPL).

En aquests processos es produeix a més una inversió de la càrrega de la prova 
(Article 96 LPL), això és, un cop se’n dedueixi l’existència d’indicis de discriminació en 
la demanda, correspon al demandat l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, 
suficientment provada de les mesures adoptades i de la seva proporcionalitat. És a 
dir, que correspon a l’empresari/a no només provar la licitud de la mesura adoptada 
sinó que aquesta mesura no és discriminatòria.

d) Via Penal

Per últim, en determinats suposats es pot actuar per via penal. El Codi Penal, en el 
seu article 314, tipifica determinades conductes quan concorrin les següents circum-
stàncies: que es produeixi una greu discriminació a la feina contra una persona com 
a conseqüència de la seva ideologia, religió o creences, pertinença a una raça, ètnia 
o nació, el seu sexe, orientació sexual, etc. i que el delicte es consumi, és a dir, que 
després del requeriment o sanció administrativa no es restableixi la situació d’igual-
tat davant la llei reparant els danys que s’haguessin produït.

Quan s’hagi produït un incident que pugui estar relacionat amb un delicte de discrimi-
nació a la feina tipificat en el citat article 314 del Codi Penal, la víctima pot presentar 
denúncia davant les Forces i Cossos de Seguretat, la Fiscalia o l’Autoritat Judicial. Per 
a més informació, veure l’apartat d’aquesta Guia sobre delictes d’odi.

A continuació aprofundim en diferents casos i sentències de discriminació per alguns 
dels motius previstos en la normativa.

4.1.2 �Exemples�pràctics�de�discriminació�a�la�feina�per�origen�
racial o ètnic

Les minories racials o ètniques estan en situació de desavantatge en els mercats de 
treball europeus degut a una àmplia varietat de factors, però la discriminació en el 
lloc de feina és sens dubte un dels factors que contribueixen a això. Alguns exemples 
de discriminació poden ser els següents:

 — en una oferta de feina s’exigeix el domini de l’idioma castellà per un lloc de treba-
ll on el perfecte coneixement de l’idioma no és necessari.

 — una persona d’ètnia gitana es dirigeix a una entrevista per una feina i li diuen que 
la feina ja està donada, però quan s’hi dirigeix, posteriorment, una persona no 
gitana sí que l’entrevisten.

 — en una oferta de feina s’especifica «nacionalitat espanyola».
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 — a un treballador procedent de l’Àfrica subsahariana li paguen menys per la ma-
teixa feina que a un treballador espanyol.

Tot i que tècnicament convé distingir entre la discriminació per origen racial o ètnic 
i al discriminació per nacionalitat, tota vegada que el règim jurídic –així p.ex. l’article 
3.2 de la Directiva 43/2000/CE sobre discriminació per origen racial o ètnic exclou ex-
pressament del seu àmbit d’aplicació les diferències de tracte basades en la naciona-
litat– 15, en la realitat moltes vegades ambdues formes de discriminació, per nacionali-
tat i per origen racial o ètnic, apareixen estretament unides, donat que és el criteri de 
l’aparença física el que fa inferir un origen estrany i dóna lloc al tracte discriminatori.

En aquest context, una de les formes de discriminació amb major incidència és la que 
té per objecte a treballadors estrangers, ja estiguin en situació administrativa regular 
o irregular. Al respecte, convé tenir en compte que la Llei sobre Infraccions i Sancions 
en l’Ordre Social, apart de l’article 8 ja citat que regula com infracció molt greu la dis-
criminació, estableix també en el seu article 37 que incorren en una infracció molt 
greu els empresaris que utilitzen a treballadors estrangers sense haver obtingut amb 
caràcter previ el preceptiu permís de treball. Allò propi estableix l’article 54 de la Llei 
Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, que a més tipifica 
com infracció molt greu la realització de conductes de discriminació per motius racials, 
ètnics, nacionals o religiosos contra ciutadans estrangers. Si un treballador estranger 
en situació irregular denunciés aquest tipus de discriminació davant la Inspecció de 
Treball i Seguretat Socials podria optar a una autorització de residència per col·labora-
ció amb autoritat administrativa (art. 127 Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril).

Per la seva part, el Codi Penal, en el seu títol XV relatiu als delictes contra els drets dels 
treballadors, tipifica com a delicte l’imposar als treballadors al seu servei, mitjançant 
engany o abús de situació de necessitat, condicions laborals o de Seguretat Social 
que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tinguin reconeguts per dis-
posicions legals, convenis col·lectius o contracte individual (art. 311), la contractació 
reiterada de treballadors sense permís de treball (art. 311 bis), el tràfic de mà d’obra 
(art. 312), la simulació de contracte (art. 313), així com la greu discriminació a la feina 
sense restablir la situació d’igualtat davant la llei després del requeriment o sanció 
administrativa (art. 314).

15 En qualsevol cas, en el nostre ordenament intern els ciutadans estrangers estan amparats per la prohibi-
ció general de la discriminació de l’article 14 de la Constitució. Aquesta regulació es concreta en els articles 3 i 23 
de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, que fixa un principi general d’interpretació de l’exercici dels drets conferits per la Llei als estrangers en 
condicions d’igualtat amb els espanyols i desenvolupen la prohibició de la discriminació, tant directa com indirec-
ta, incloent la produïda per origen nacional o nacionalitat.
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CAS: Sentència del Tribunal de Justícia de la UE (Sala Segona) de 10 de juliol de 2008 (petició de decisió 
prejudicial plantejada pel Arbeidshof te Brussel Bélgica) Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding/Firma Feryn NV (Asunto C-54/07) (1) (Directiva 2000/43/CE Criteris discriminatoris 
de selecció de personal Càrrega de la prova Sancions) (2008/C 223/17) 

Un treballador declara públicament que, en el marc de la seva política de contractació, no contractarà a 
treballadors de determinat origen ètnic perquè es considera que els seus clients no confien en ells a l’hora 
d’oferir-los els seus serveis. Per al Tribunal de Justícia, aquestes declaracions  són suficients per a presumir 
l’existència d’una política de contractació directament discriminatòria en el sentit de l’article 8, apartat 1, de la 
Directiva 2000/43. Incumbeix en tal cas a aquest contractant provar que no s’ha vulnerat el principi d’igualtat 
de tracte. Pot fer-ho demostrant que la pràctica real de contractació de la seva empresa no correspon a 
aquestes declaracions. Compet al tribunal remitent verificar que els fets imputats a aquest contractant estan 
demostrats, i apreciar si són suficients els elements que el citat contractant aporti per recolzar les seves 
afirmacions de no vulneració del principi d’igualtat de tracte.

4.1.3 �Exemples�pràctics�de�discriminació�a�la�feina�per�
orientació�sexual�i�identitat�de�gènere

La discriminació a persones LGTB es manifesta en les vulneracions quotidianes del 
dret a la intimitat en els processos de selecció de personal, en les no renovacions de 
contractes laborals en determinades circumstàncies, en l’obstaculització de la pro-
moció de les persones LGTB a les empreses, en situacions d’assetjament, en la no 
percepció de permisos per malaltia del company/a, la no percepció de pensions per 
viudetat, etc.

L’escassa notificació o denúncia és una característica fonamental dels delictes homò-
fobs i transfòbics. La falta de denúncies també s’explica per la reticència de moltes 
víctimes a desvetllar la seva orientació sexual, sovint perquè no confien en què les 
autoritats vagin a ser sensibles a la seva situació o estiguin preparades per tractar 
tals incidents en recolzament de la víctima. La falta de denúncies és un problema 
greu perquè redunda en què les xifres oficials no desvetllen la veritable magnitud del 
problema.

CAS: Un home homosexual treballador d’una companyia aèria va veure com acabava la seva relació 
laboral amb aquesta empresa mitjançant un acomiadament disciplinari, existint indicis d’assetjament 
psicològic degut a la seva condició homosexual.

Sentencia del Tribunal Constitucional STC 41/2006 de 13 de febrer Aquesta sentència constitueix una 
important fita del Dret antidiscriminatori espanyol, per ser la primera on es reconeix la homosexualitat com 
una de les «categories sospitoses» de patir discriminació a les que es refereix l’article 14 de la Constitució. 
El Tribunal Constitucional concedeix empara declarant l’acomiadament com a discriminatori i afegint, així, la 
homosexualitat en l’àmbit d’aplicació del segon incís de l’article 14 CE, relatiu a la prohibició de discriminació. 
Així, destaquen en el Fonament Jurídic tercer de lla Sentència les següents afirmacions: «És de destacar que 
l’orientació sexual, si bé no apareix expressament mencionada en l’art. 14 CE com un dels concrets suposats 
en que queda prohibit un tracte discriminatori, és indubtablement una circumstància inclosa en la clàusula 
«qualsevol altra circumstància personal o social» a la que ha de ser referida la interdicció de la discriminació. 
En definitiva, el Tribunal Constitucional estima el recurs d’empara interposat pel treballador de la companyia 
aèria, a l’entendre que, davant la inexistència d’indicis raonables de la relació de l’acomiadament amb la seva 
orientació homosexual, l’empresa no va aconseguir desvirtuar els mateixos demostrant que les raons reals 
de l’extinció del contracte laboral fossin externes a algun mòbil discriminatori.

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2006/41
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4.1.4 �Exemples�pràctics�de�discriminació�a�la�feina�per�religió�o�
creences

Les minories ètniques i religioses estan en situació de desavantatge en els mercats 
de treball europeus degut a una àmplia varietat de factors, però la discriminació en el 
lloc de feina també és un factor coadjuvant. Una de les dificultats a l’hora de valorar 
el seu abast és que les estadístiques no recopilen dades sobre les taxes de feina que 
tinguin en compte la religió o les creences; tot i això, diversos estudis 16 a escala euro-
pea constaten que la taxa de treball de les minories ètniques i religioses és menors 
que la de la població general.

Alguns exemples de discriminació per religió o creences estan relacionades amb la 
falta d’espais i de temps per a la pregària o amb el fet que el menú de l’empresa no 
consideri els aliments que no poden ser consumits per les minories religioses.

Cal subratllar algunes pràctiques positives en la negociació col·lectiva com és el Con-
veni Col·lectiu de Treball en el sector de l’agricultura d’Almeria, que estableix un per-
mís especial d’un mes amb motiu del Ramadà. Però també introdueix la possibilitat 
d’ampliar en tres dies més si els dies de permís per mort, maternitat o malaltia si 
succeeixen a una distància superior a 80 km del domicili habitual del treballador. O 
per la seva part Melilla, en el sector de la construcció, s’estableixen permisos remu-
nerats per la Festa del Xai i en el sector sidero-metal·lúrgic de Ceuta es concedeixen 
permisos remunerats pels dies d’ IUD AL- FITR (culminació del mes de desdejuni del 
Ramadà) i el IUD AL-ADHA (sacrifici del Profeta Abraham).

16 Institut per una Societat Oberta, Muslims in the EU, 2003; Ministeri d’Immigració, Integració, Identitat 
Nacional i Desenvolupament Solidari, Rapport du SOPEMI pour la France, 2012
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CAS: La Sentència del Tribunal Constitucional 101/2004, de 2 de juny de 2004, resol el recurs d’empara 
interposat per un sotsinspector del Cos Nacional de Policia, adscrit a la Unitat de Cavalleria de Sevilla. 
Coneixedor que cada any es comissionava un grup d’agents per participar en una processó de Màlaga,. va 
enviar una carta al seu superior sol·licitant que, en el suposat que li correspongués en la Setmana Santa 
de 1998, se li dispensés d’haver d’assistir als citats actes religioses, per considerar que, d’obligar-lo a ser-hi 
present es lesionava el seu dret a la llibertat religiosa, reconegut en l’article 16.1 CD. Es va rebutjar la seva 
petició, recordant-li que el Cos Nacional de Policia és Germà Gran d’una Germandat Sacramental, pel 
que cada any un grup d’agents desfilen a la processó amb la finalitat de vetllar per l’ordre i seguretat del 
desenvolupament de l’acte.

El sotsinspector és finalment assignat al citat servei i el desenvolupa correctament tot i que no per això 
deixa de recórrer la decisió dels seus superiors per entendre vulnerat el seu dret a la llibertat religiosa. 
El cas, després de passar per diferents instàncies, arriba al Tribunal Constitucional. En la sentència, se 
cita la doctrina sobre la llibertat religiosa, a més de recordar-se el contingut de l’article 16.3 CE sobre la 
«neutralitat dels poders públics, ínclita en l’aconfessionalitat de l’Estat». No hi ha lloc doncs a la «confusió 
entre funcions religioses i estatals». El Tribunal dictamina que l’única forma d’obligar un policia a acudir a 
un acte religió com una processó de Setmana Sanat és donar un servei efectivament policial, que en el cas 
concret no succeeix. L’ús de la cavalleria, uniformitat de gala, espases i llances, etc. indica que es tracta 
realment «d’un servei especial la finalitat principal del qual no és garantir l’ordre públic, sinó contribuir 
a enaltir la solemnitat d’un acte religiós de la confessió catòlica». Es destaca que el servei no es dóna a 
altres germandats, sinó únicament per a la que s’ha designat el Germà Gran al Cos Nacional de Policia, 
fonament essencial de la presència dels agents a la desfilada. Es conclou així que el servei és de naturalesa 
religiosa, el que fonamenta «sobradament la negativa de qui no professa la religió catòlica a prendre part en 
manifestacions de culte a la citada religió, com és desfilar processionalment». Per tant, s’ha vulnerat el dret 
a la llibertat religiosa del sotsinspector a l’obligar-lo a prendre part en la dita processó de Setmana Santa, 
reconeixent-li el «seu dret a no participar, si aquest és el seu desig, en actes de contingut religiós».

4.1.5 �Exemples�pràctics�de�discriminació�a�la�feina�per�edat

La discriminació en l’àmbit laboral més freqüent és per motiu d’edat. Es pro-
dueix en diferents etapes clau com són l’accés a la feina, la formació i la promoció 
laboral i l’extinció de la feina o les condicions laborals (salari, vacances, etc.).

La Inspecció Provincial de Treball i de Seguretat Social de Barcelona sanciona una empresa elèctrica en 
relació a un anunci de feina publicat el 27 de febrer de 2000 on s’estableix com a requisit per un lloc de feina 
«Edat entre 35-45 anys».

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de novembre de 2006 va confirmar 
la sanció administrativa de 3.000 euros imposada per l’Autoritat laboral a una empresa que havia publicat 
una oferta de feina on s’exigia als candidats, entre altres requisits, una edat compresa entre els 35 i 45 anys. 
L’empresa al·legava en la seva defensa que es tractava d’un lloc de treball « de màxima responsabilitat» i 
considerava «que és requisit indispensable i fonamental per ocupar el càrrec ofert l’experiència de la persona 
a seleccionar i sobretot al seva maduresa personal, estabilitat emocional i trajectòria professional». El tribunal 
va determinar que «ens trobem enfront una conducta discriminatòria per raó d’edat, ja que «no es desprèn 
que les funcions normals a desenvolupar pel suposat lloc ofertat segons l’informe aportat per la pròpia 
recorrent no puguin ser exercides normalment per persones amb edats inferiors o superiors a la zona d’edat 
compresa entre els 35 i 45 anys».

Què succeeix en aquells casos en els que s’estableixen edats mínimes o màximes en 
l’accés a la feina basat en algun motiu justificat? La Directiva 2000/78/CE, de 27 de 
novembre, sobre l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte a 
la feina i l’ocupació, independentment de la religió, conviccions, discapacitat, 
edat o orientació sexual, estableix pautes per determinar si es dóna o no aquesta 
justificació. En el seu article 4.1 regula que la diferència de tracte basada en l’edat no 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2004-11649
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf%26databasematch=AN%26reference=641215%26links=madurez%26optimize=20061221%26publicinterface=true
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:es:PDF
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tindrà caràcter discriminatori «quan, degut a la naturalesa de l’activitat professional 
concreta de què es tracti o al context en què es dugui a terme», l’edat «constitueixi 
un requisit professional essencial i determinant, sempre i quan l’objectiu sigui legítim 
i el requisit, proporcionat». L’article 6 permet –tot i que no imposa–, que els Estats 
membres incloguin algunes excepcions addicionals que autoritzin un tracte diferent 
per motius d’edat, entre els que destaquen:

a) L’establiment de condicions especials d’accés a la feina per a joves, els treba-
lladors de major edat i els que tinguin persones al seu càrrec, en vistes d’afa-
vorir la seva inserció professional o garantir la protecció d’aquestes perso-
nes. Per aquesta via es justifiquen, per exemple, les bonificacions que 
comporta la celebració d’un contracte de recolzament als emprenedors amb 
menys de 30 anys o majors de 45 anys.

b) L’establiment de condicions mínimes pel que fa a l’edat, l’experiència profes-
sional o l’antiguetat a la feina per accedir al treball o a determinades avantat-
ges vinculades al mateix.

c) L’establiment d’una edat màxima per a la contractació, que estigui basada en 
els requisits de formació de la plaça en qüestió o en la necessitat d’un període 
d’activitat raonable previ a la jubilació 17. Per a llocs de treball de poca qualifica-
ció o temporals no hi ha lloc a al·legar aquesta excepció.

En el marc normatiu espanyol, l’article 17 (apartats 2, 3 4) de l’Estatut dels Treballa-
dors estableix les eventuals excepcions, entre les que es poden destacar les possibles 
subvencions, desgravacions i altres mesures per fomentar la feina de grups específics 
de treballadors que trobin dificultats especials per accedir a la feina.

4.1.6  Exemples�pràctics�de�discriminació�a�la�feina�per�
discapacitat

El capítol VI del Títol I del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb dis-
capacitat i de la seva inclusió social, s’aborda el dret al treball de les persones amb 
discapacitat en condicions que garanteixin l’aplicació dels principis d’igualtat de tracte 
i no discriminació (article 35.1).

Segons l’Institut Nacional d’Estadística la taxa d’atur de les persones amb discapacitat 
va ser del 35,0% l’any 2012, el que suposa 9 punts més que la de la població sense 
discapacitat. La forma més habitual de discriminació a les persones amb discapactat 
és negar-los per complert la possibilitat de feina, i en cas d’arribar a ser contractats, 
se’ls assignen feines mal pagades, i de baixa categoria laboral.

17 Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2012, la edad máxima de acceso para el personal de 
tropa y marinería de las Fuerzas Armadas.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
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CAS: Sentència T. S. J. Andalusia 778/2012, de 8 de març

Acomiadament discriminatori: Nul·litat. Treballador amb discapacitat, amb antiguetat superior a la resta, 
sense constància que el seu rendiment hagués estat inferior al d’aquells. Indemnització per danys morals: 
Han d’aportar-se les bases i elements claus de la indemnització que reclama.

El treballador ha vingut presentant serveis pagats per compte de l’empresa XXXXX., a les instal·lacions 
propietat de XXXXX. Ubicades a Puerto Real, serveis que el citat treballador fa des del 10-12-09, amb la 
categoria de netejador. Li va ser reconegut un grau de discapacitat del 37%, sent contractat per l’empresa 
per aquest motiu mitjançant un contracte temporal de foment del treball per a persones amb discapacitat. 
Correspon al demandant l’aportació dels indicis que fonamenten els seus al·legats que l’acomiadament, en 
aquest cas, obeeix a mòbils contraris als drets fonamentals i, correspon al demandat provar que la seva 
actuació posseeix una justificació objectiva i raonable aliena a la intenció de vulnerar drets fonamentals. I el 
resultat probatori inclinarà la balança d’una o altra de les parts del litigi.

Aquí es va provar els següents indicis: 1. Condició de discapacitat. 2. Contractació temporal amb major 
antiguetat reconeguda. 3. Acomiadament coetani a la reincorporació de l’actor d’una situació de IT iniciada 
el 9-5-10. 4. L’actor és el treballador més antic dels sis que donaven servei a XXXXXX. I cap dels altres és 
acomiadat. 5. És reconeguda la improcedència de l’acomiadament per baix rendiment: «improductivitat» «per 
sota de les expectatives « «en igualtat de condicions» «funcions han de ser assumides per altres companys 6. 
L’empresa no ha adoptat cap mesura perquè l’actor desenvolupi les seves tasques fonamentals.

La Sentència declara nul l’acomiadament del treballador, condemnant l’empresa a la seva immediata 
readmissió amb abonament dels salaris deixats de percebre. 

4.1.7 Claus�imprescindibles�a�tenir�en�compte

 — Existeixen mecanismes específics per denunciar la discriminació laboral: da-
vant un incident discriminatori, dirigeix-te a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a les comissions específiques que poden estar previstes en el conveni del 
sector o als sindicats.

 — Si et dirigeixes a la via judicial, recorda que els procediments per tractaments 
discriminatori es tramitaran d’acord a la modalitat processal de tutela de drets 
fonamentals. És a dir:

• Que els processos tenen caràcter urgent, sent preferents respecte dels que 
se segueixen en els jutjats o tribunals.

• En aquests processos es produeix la inversió de la càrrega de la prova: si 
la part demandant aporta indicis suficients de que s’ha produït una discrimi-
nació, corresponen a l’empresa no només provar la licitud de la mesura 
adoptada, sinó que la mateixa obeeix a causes objectives i no té motivació 
discriminatòria.

 — En determinats suposats es pot actuar per via penal. El Codi Penal, en el seu 
article 314, tipifica com a delicte la discriminació greu a la feina quan concorren 
les següents circumstàncies: que es produeixi una greu discriminació a la feina 
contra una persona com a conseqüència de la seva ideologia, religió o creences, 
pertinença a una raça, ètnia o nació, el seu sexe, orientació sexuals, etc. i que 
després del requeriment o sanció administrativa no es restableixi la situació 
d’igualtat davant la llei reparant els danys que s’haguessin produït. Per a més in-
formació, consultar l’apartat sobre delictes d’odi d’aquesta guia.

http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/136150/sentencia-tsj-andalucia-778-2012-de-8-de-marzo-despido-discriminatorio-de-trabajador-con-discap
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4.2  Discriminació en l’accés a béns i serveis
Discriminar en l’accés a béns i serveis significa donar a una persona o a un grup de 
persones un tracte diferent i desfavorable amb respecte a altres, en funció d’un o 
més trets o característiques o de la seva pertinença a un grup determinat a l’hora 
d’accedir a qualsevol bé o servei públic o privat, com en l’accés a la vivenda, l’educació, 
la sanitat o en els locals d’oci i temps lliure (restaurants, discoteques, etc.).

4.2.1 Discriminació en l’accés als locals d’oci

El principal mecanisme regulador referit a l’accés als locals d’oci és el drets d’admis-
sió, consistent en establir quines persones poden accedir a un establiment públic o 
privat i/o, en el seu cas, quedar-s’hi. Està reconegut normativament en el Reial De-
cret 2816/1982, de 27 d’Agost, pel que s’aprova el Reglament General de Policia 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (REGP), que recull en el seu article 
59.1.e): «entrar en el recinte o local sense complir els requisits als que l’Empresa tin-
gués condicionat el dret d’admissió, a través de la seva publicitat o mitjançant cartells, 
ben visibles, col·locats en els llocs d’accés, fent constar clarament aquests requisits».

Per tant s’ha de mencionar concretament les condicions per exercitar la reserva del 
dret d’admissió mitjançant una exposició ben visible de cartells o publicitat en els 
accessos als mateixos, en els quals s’especificarà de forma concloent els requisits 
necessaris per entrar/quedar-te en el local, del que es dedueix que els cartells amb 
l’enunciat «reservat el Dret d’Admissió» no són suficients.

Les Comunitats Autònomes han assumit com a pròpia la competència sobre espec-
tacles públics, dictant disposicions concretes 18 que desplacen al REGP, les prescrip-
cions del qual, no obstant, seguiran aplicant-se en allò que afectin a la seguretat 
pública, competència exclusiva de l‘Estat.

Per exemple, a Andalusia regeix la Llei 13/1999 d’Espectacles Públics i Activitats Re-
creatives, a Catalunya la Llei 11/2005, de Regulació Administrativa dels Espectacles 
Públics i Activitats Recreatives, i a la Comunitat de Madrid la Llei 17/1997, d’Espec-
tacles Públics i Activitats Recreatives. En les poques Comunitats Autònomes on no hi 
ha legislació al respecte, regeix el citat Reial Decret 2816/1982, de caràcter estatal. 
Les multes previstes por la infracció de discriminació en l’exercici del dret d’admis-
sió són elevades. Habitualment aquestes normes no només tipifiquen com infracció 
greu o molt greu l’exercici discriminatori del dret d’admissió, sinó també per exemple, 
permetre l’accés de persones que porten símbols que puguin incitar al racisme, la 
xenofòbia, l’odi i la intolerància, entre d’altres.

Per exemple, l’art. 24.2 de la Llei 17/1997, de 4 de Juliol, d’espectacles públics i 
activitats recreatives de la Comunitat de Madrid estableix que, «aquest dret no 
podrà utilitzar-se per restringir l’accés de manera arbitrària o discriminatòria, ni situar 

18 Disposicions con rang de Llei, amb l’excepció de les Comunitats de Cantàbria, Extremadura i Galícia, per a 
les que el l REGP de 1982 resulta d’aplicació.

http://www.boe.es/boe/dias/1982/11/06/pdfs/A30570-30582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/11/06/pdfs/A30570-30582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/11/06/pdfs/A30570-30582.pdf
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml%26idnorma=345
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml%26idnorma=345
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l’usuari en condicions d’inferioritat, indefensió o gravi comparatiu. El dret d’admissió 
haurà de tenir com a finalitat impedir l’accés de persones que es comportin de forma 
violenta, que puguin produir molèsties al públic o usuaris o puguin alterar el normal 
desenvolupament de l’espectacle o activitat. Les condicions per a l’exercici del dret 
d’admissió hauran de constar en lloc visible a l’entrada dels locals, establiments i re-
cintes. Es prohibeix l’accés als establiments, espectacles públics i activitats recreatives 
portant roba o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia.

Per altra part, l’article 512 del Codi Penal tipifica el delicte de denegació discrimina-
tòria de serveis en l’exercici d’activitats empresarials o professionals 19.

Allò que determinarà la via a adoptar per actuar contra una aplicació discrimina-
tòria del dret d’admissió (administrativa, penal o civil) serà sobretot la gravetat 
de la infracció percebuda, però també convé valorar el temps que es pugui trigar fins 
arribar a una decisió segons s’opti per una o altra via, la possible dificultat d’obtenir 
proves fefaents de la discriminació patida, com per exemple testimonis que estiguin 
disposats a declarar al respecte, i el grau d’implicació que requerirà per part de la 
pròpia víctima el seguiment de la denúncia o reclamació.

La via més senzilla per reclamar és a través del llibre de reclamacions. El que es fa 
amb ell és instar a que siguin les pròpies autoritats de consum de la Comunitat Autò-
noma corresponents les que actuïn.

Si no es facilités el llibre de reclamacions s’ha d’avisar les Forces i Cossos de Segure-
tat. Davant d’elles, cal sol·licitar novament el llibre de reclamacions i, si no s’entrega, 
serà la pròpia policia la que hagi de realitzar la denúncia per la negativa a entregar-lo 
o no disposar d’ell, sumat a les denúncies que puguin derivar per exercir activitat al-
guna sense autorització. És important que en el citat moment la policia identifiqui o 
ressenyi als responsables del local in situ.

Amb independència de quin sigui el procediment jurídic a seguir, sol·licitar el llibre 
de reclamacions és clau. Per una part és una bona forma d’evitar que es torni a re-
petir la seva experiència i, per altre, constitueix una prova en cas d’arribar a reclamar 
finalment mitjançant arbitratge de consum o demanda judicial. El procediment que 
se segueix després de la presentació d’una reclamació per comportar una sanció per 
l’establiment denunciat.

En segon lloc, i amb independència d’això, es poden també denunciar els fets als 
òrgans administratius competents de l’Ajuntament o Comunitat Autònoma en la que 
s’hagi produït, instant a que aquests òrgans comencin un procediment sancionador, 
sobre la base de la legislació estatal o autonòmica aplicable.

Tot i que el procediment i l’òrgan competent per dur a terme aquest procediment 
sancionador varia d’una Comunitat Autònoma a altra, i en alguns casos la facultat està 
traspassada als Ajuntaments, en tot cas aquesta possibilitat existeix i pot concloure en 
sancions de multes substancioses per a la persona o empresa que hagi discriminat. 
En canvi, per aquesta via no es pot reclamar una compensació pels danys i perjudicis.

19 Per a més informació al respecte, veure l’apartat d’aquesta guia relativa als delictes d’odi i discriminació.
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Si es pretén una compensació econòmica pels danys i perjudicis soferts es pot 
plantejar una reclamació, bé mitjançant el Sistema Arbitral de Consum estableix en 
l’article 57 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris (Text Refós 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), normalment a tra-
vés de l’Oficina del Consumidor, bé mitjançant una demanda judicial en els jutjats 
del civil. Per iniciar qualsevol d’aquests dos procediments no és necessari esperar a 
que s’hagi resolt la queixa que es va formular mitjançant el full de reclamacions. En 
el cas de la demanda civil, s’ha de tenir en compte que els terminis de decisió poden 
dilatar-se sensiblement les despeses que poden suposar el procediment (si bé si la 
reclamació no supera els 6.000 €, es tramitarà pel procediment del judici evrbal, per 
al que no es precisa advocat ni procurador) i que en cas que s’aconseguís una indem-
nització per danys morals, la quantitat no seria molt elevada.

Si es considera que la discriminació patida té caràcter greu i la persona que l’ha patit 
està disposada a involucrar-se en major mesura a fi d’aconseguir una sanció de l’agent 
discriminatori, el millor és presentar una denúncia davant les Forces i Cossos de 
Seguretat, la fiscalia (hi ha serveis especialitzats en delictes d’odi i discriminació 
en totes les fiscalies provincials) o en el jutjats de guàrdia.

La denúncia davant les Forces i Cossos de Seguretat té l’avantatge que es pot 
sol·licitar que la policia es desplaci al lloc dels fets per comprovar si, efectivament, es 
produeix o s’ha produït la citada discriminació. Si, per exemple, algú al·lega que s’ha 
refusat el seu accés a un local d’oci pel seu color de pell, i la policia entra en el local 
i comprova que allà totes les persones són blanques, estaríem en presència d’un 
delicte de discriminació que reforçaria la declaració de la persona que al·lega discri-
minació a efectes de prova.

A més, la policia té l’obligació d’instruir un doble expedient, administratiu sancionador 
i penal. Mentre es tramita el penal, l’administratiu queda en suspensió, però si el pe-
nal es tanca sense sentència condemnatòria, es reactiva l’administratiu, i pot acabar 
en una sanció econòmica per al causant de la discriminació tot i que no hi hagi sen-
tència penal.

La via penal inclou també la possibilitat de sol·licitar indemnització pels danys i 
perjudicis patits en virtut de la discriminació.

Exemples pràctics de discriminació en l’accés a locals d’oci

a)  Per origen racial o ètnic. Sentència de 29 de setembre de 1998 de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Suprem. L’article 512 del Codi Penal es va aplicar per primera vegada al propietari d’un establiment de 
compra-venda de cotxes a Múrcia que es va negar expressament a atendre una persona de color («jo no 
venc a morenos com tu, ni a gitanos ni a moros»).

b)  Per Discapacitat. Sentència del Jutjat Penal número 12 de València, que condemna a un any 
d’inhabilitació per a l’exercici de la professió i el comerç relacionats amb l’hostaleria i local a la propietària 
d’un pub per no permetre la permanència en el mateix d’un grup de persones amb discapacitat.

La resolució judicial deixa establert que hi va haver un comportament discriminatori per part dels responsables 
de l’establiment públic que constitueix un delicte contra els drets fonamentals dels vuit joves amb discapacitat 
que es van veure afectats.
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4.2.2 Discriminació en altres béns i serveis

Tal i com s’assenyalava en l’apartat introductori, existeixen altres àmbits on es pot 
produir una discriminació. En aquest apartat es fa referència a alguns mecanismes 
específics de reclamació als que es pot recórrer en dos d’aquests àmbits, els de l’edu-
cació i la sanitat.

Però amb independència que existeixin o no quest tipus de mecanismes en un àmbit 
determinat, sempre es pot denunciar la discriminació a través de les normes gene-
rals establertes per l’ordenament:

 — En primer lloc, existeixen alguns serveis especialitzats en determinats motius 
de discriminació (origen racial o ètnic, discapacitat, orientació sexual i identitat 
de gènere) que p poden donar assessorament i tramitar queixes i reclamacions 
(veure Annexes de la Guia).

 — En segon lloc, sempre que intervingui una Administració Pública, a més dels re-
cursos que es poden interposar en via administrativa, està oberta la via de la 
queixa davant el Defensor del Poble, ja sigui de l’Estat o d’aquelles Comunitats 
Autònomes en les que existeixi (veure Annexes).

 — En molts casos existeixen normatives sectorials que prohibeixen la discriminació 
i estableixen sancions per a qui incompleixi aquesta prohibició, pel que es pot 
denunciar la discriminació patida davant l’autoritat competent en l’àmbit de 
que es tracti.

 — I com última mesura sempre està oberta la via judicial per impugnar l’acte o 
mesura discriminatòria i sol·licitar una reparació dels danys soferts.

4.2.2.1 Discriminació en l’àmbit educatiu

Dins l’àmbit educatiu es poden produir fets discriminatoris en diferents moments 20:

 — En l’accés a l’educació; un dels principals obstacles per a la igualtat de tracte i la 
no discriminació són els criteris d’admissió i, per tant, d’escolarització.

 — En la permanència en el sistema educatiu de l’alumnat dels grup amb major 
vulnerabilitat envers actituds i fets discriminatoris.

Diversos estudis i organitzacions socials 21 que actuen en l’àmbit de la no discrimi-
nació, han posat de manifest com diferents col·lectius (LGTBI o població gitana, per 
exemple) són els que més pateixen les conseqüències de la discriminació en l’àmbit 
educatiu, ja sigui en l’accés als diferents nivells de l’educació ja sigui en la permanèn-
cia en el sistema educatiu.

20 Quadern Analític «Todoimas», Ministeri de Sanidad, Política Social i Igualtat (2011).
21 Sobre el col·lectiu LGTB: http://www.felgtb.org/temas/laboral/noticias/i/3774/358/la-salida-del-armario-sigue-

sin-ser-una-opcion-libre-por-el-miedo-a-la-discriminacion; sobre discapacitat ver: http://www.un.org/esa/socdev/
enable/documents/tccconvs.pdf i http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_2/material_M2/
sabermas1.pdf; i sobre origen racial o ètnic: Discriminació i Comunitat Gitana: Anàlisi de casos recollits. Fundació 
del Secretariat Gitano (2005). Disponible en: http://www.gitanos.org/publicaciones/discriminacion05/educacion.pdf

http://www.felgtb.org/temas/laboral/noticias/i/3774/358/la-salida-del-armario-sigue-sin-ser-una-opcion-libre-por-el-miedo-a-la-discriminacion
http://www.felgtb.org/temas/laboral/noticias/i/3774/358/la-salida-del-armario-sigue-sin-ser-una-opcion-libre-por-el-miedo-a-la-discriminacion
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_2/material_M2/sabermas1.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_2/material_M2/sabermas1.pdf
http://www.gitanos.org/publicaciones/discriminacion05/educacion.pdf
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La recent reforma educativa, a través de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre 
per a la millora de la qualitat educativa modifica la redacció de l’Article 1 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i incorpora un nou apartat 1.b) que recull 
els principis d’igualtat d’oportunitats i de no discriminació com centrals en el Sistema 
Educatiu Espanyol. La redacció d’aquest article és el següent:

«L’equitat, que garanteixi la igualtat d’oportunitats per al ple desenvolupament de la per-
sonalitat a través de l’educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que 
ajudin a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a l’educació, i que actuï com 
a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb 
especial atenció a les que es deriven de qualsevol tipus de discapacitat».

D’aquesta manera, els principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació es conver-
teixen en transversals en la legislació educativa.

Mecanismes a utilitzar: on anar en cas de discriminació en l’àmbit educatiu.

La Llei Orgànica 2/2006 preveu dos mecanismes específics que tenen diferents 
atribucions per intervenir en casos d’incidents discriminatoris en l’àmbit educatiu. 
Aquests són els següents:

a) Pla de Convivència dels centres escolars. L’article 124, sobre Normes d’Organit-
zació, funcionament i convivència preveu la redacció d‘aquests plans en cada cen-
tre educatiu: «Els plans de convivència incorporaran a la programació general 
anual i que recollirà totes les activitats que es programin amb la finalitat de fomen-
tar un bon clima de convivència dins el centre escolar, (...) i la realització d’actua-
cions per a la resolució pacífica de conflictes amb especial atenció a les actuacions 
de prevenció de la violència de gènere, igualtat i no discriminació».

 Las mesures correctores hauran de ser proporcionades a les faltes comeses. 
Aquelles conductes que atemptin contra la dignitat personal dels altres membres 
de la comunitat educativa, que tinguin com origen o conseqüència una discrimina-
ció o assetjament basat en el gènere, orientació o identitat sexual, o un origen ra-
cial, ètnic, religió, de creences o de discapacitat, o que es realitzin contra l’alumnat 
més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives tin-
dran la qualificació de falta molt greu i portaran associades com a mesura correc-
tora l’expulsió, temporal o definitiva, del centre.

b) Consell Escolar. L’article 127, referent a les Competències del Consell Escolar, 
recull explícitament en el seu apartat g) la promoció de «mesures i iniciatives que 
afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat 
de tracte i la no discriminació per les causes a que es refereix l’article 84.3 de la 
present Llei Orgànica, la resolució pacífica de conflictes, i la prevenció de la violèn-
cia de gènere.»

Aquests són mecanismes que formen part del centre educatiu. En el cas que s’in-
terpreti que l’incident discriminatori s’ha produït per part del mateix centre, es pot 
demanar la intervenció de la Inspecció Educativa o del Defensor del Poble (ja sigui 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
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estatal o autonòmic, on existeixi, o fins i tot del Defensor del Menor que existeix en 

algunes CCAA), o dirigir-se als mecanismes especialitzats en funció del motiu de dis-

criminació de què es tracti. Exemple d’intervencions d’aquest tipus són resolucions 

com la del Defensor del Poble d’Andalusia formulada en la queixa 09/4617 dirigida a 

la Conselleria d’Educació, proposant una modificació dels criteris de baremació per 

als processos d’escolarització y admissió de l’alumnat en els centres docents.

 

Un cas relacionat amb la normativa interna dels centres educatius i el Consell Escolar, es va produir el febrer 
de 2010, quan una adolescent de 16 anys va decidir posar-se el hiyab. Durant els mesos següents, quatre 
dels seus professors de l’institut, on cursava 4t d’ESO, li van formula advertiments per incomplir la normativa 
del centre, que no permet que els alumnes es tapin el cap, i la direcció va acabar prohibint-li assistir a classe 
amb vel. Poc després, l’institut va permetre a la menor tornar (amb vel) però només va durar cin dies, fins que 
el consell escolar va ratificar la normativa interna. La noia es va canviar a un altre institut proposat per 
Educació, que va reformar el seu reglament per impedir l’assistència a classe amb el cap cobert. Finalment, va 
acudir a un tercer centre educatiu que sí permetia en la seva normativa assistir a classe amb el vel.

La família va recórrer la sanció del centre educatiu enfront la Conselleria d’Educació de la Comunitat de 
Madrid al considerar que el mocador «no dificulta la identificació» de la noia i que l’ús del hiyab és «una 
manifestació de la llibertat religiosa garantida per la Constitució». Tot i això, la Direcció de l’Àrea Territorial de 
Madrid Oest va ratificar la mesura i també ho va fer el Vice-conseller d’Organització Educativa. La família va 
impugnar davant es tribunals aquesta resolució del Vice-conseller. El recurs fou rebutjat. El jutjat va entendre 
que amb la decisió, l’institut estava complint la seva normativa. «No es pot parlar de vulneració del principi de 
dignitat de la persona pel simple fet de prohibir-li anar a classe amb el cap cobert, sinó que es tracta d’una 
norma de convivència pel que fa a la indumentària a utilitzar per tots els alumnes».

Sentencia 35/2012 del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 32 de Madrid

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM 3257/2011 n.º recurs 603/2010 procediment de cassació. Infringit 
el Dret a l’Educació.

Els recurrents en la instància, pares de nens amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA), van impugnar pel 
procediment de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals la que van considerar inactivitat de la 
Generalitat Valenciana per no dotar dels mitjans necessaris l’Aula de Comunicació i Llenguatge del Col·legi 
Públic i a un Centre d’Educació Infantil i Primària de València perquè l’educació dels seus fills garantís el 
seu desenvolupament. Dita activitat la van concretar en la falta de personal educatiu amb coneixements 
específics en matèria de TEA, en la falta del material adient, en la inexistència de coordinació entre els entres 
i en el compliment de les ràtios que obliguen a disposar d’un tutor amb formació específica per cada 3 o 5 
nens. Aquestes carències determinen per als actors la vulneració dels drets a la igualtat i no discriminació, 
a l’educació i a la integració i de la Carta de Drets de les Persones contra l’Autisme, de 9 de maig de 1996, 
del Parlament Europeu. A la seva demanda assenyalava que el TEA és un trastorn que afecta especialment 
a la comunicació, a la interacció social i a la imaginació de quie les pateixen, raó per la qual, afegia, precisen 
d’una supervisió constant i d’un conjunt de serveis específics que els permetin adquirir progressivament 
majors quotes d’autonomia. Deien també que els menors afectats seguien un model d’educació combinada 
conforme al qual havia d’acudir un temps determinat –diferents per a cada nen, doncs tenen diferents 
nivells des competències– a l’aula ordinària del col·legi al que assisteixen i la resta a l’Aula de Comunicació i 
Llenguatge del Col·legi Públic. Ara bé, aquesta Aula es va crear en el curs 2006-07 sense els recursos materials 
necessaris i sense adequació especial. A més, el persona educatiu no tenia formació específica en TEA. D’aquí 
que tot repercutís en l’empitjorament dels nens. Al·legaven, aixímateix, que la pròpia Administració incomplia 
el protocol establert en el document de la Conselleria de Sanitat denominat «Guia de bona pràctica per al 
tractament dels trastorns de l’aspecte autista», on s’estableix que el tractament ha de ser individualitzat, 
estructurat, intensiu i extensiu a tots els contextos de la persona i la participació dels pares.
La Sentència recull «que estimem el recurs n.º 694/2007, declarem infringit el dret a l’educació i reconeixem 
als recurrents el dret a que per l’Administració educativa se subsanin sense demora les insuficiències de l’Aula 
de Comunicació i Llenguatge del Col·legi Públic»».

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201202/03/espana/20120203elpepunac_1_Pes_PDF.pdf
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Per últim, si es considera que existeix una discriminació oberta i deliberada, també cap 
la denúncia per delicte de denegació discriminatòria de prestacions (articles 511 
i 512 del Codi Penal) davant les Forces i Cossos de Seguretat, el Jutjat o la Fiscalia 
provincial.

4.2.2.2 Discriminació en l’àmbit sanitari

La discriminació en l’àmbit sanitari pot produir-se tant en accés a l’assistència o deter-
minats tractaments, com durant el curs dels mateixos. En el seu informe «Desigual-
tats i discriminació múltiple en l’assistència sanitària», l’Agència Europea de Drets Fo-
namentals (FRA) assenyala que d’acord amb les dades disponibles alguns factors com 
la posició social i la situació econòmica, és orígens ètnics, l’edat, el sexe, la discapacitat 
i la situació de migrant afecta al nivell de salut d’una persona i a la seva capacitat d’ac-
cés a l’assistència sanitària. En particular, les persones d’edat avançada pertanyents a 
minories ètniques, així com les dones i nens amb discapacitat, són exemple de grups 
vulnerables que són especialment susceptibles a un tracte desigual en l’accés a l’as-
sistència sanitària; en altres paraules, que poden veure’s en una situació de discrimi-
nació múltiple interseccional 22. També la discriminació per edat pot desenvolupar un 
paper important en l’àmbit sanitari 23.

Mecanismes específics de resposta en l’àmbit de l’assistència sanitària

En el cas que la discriminació hagi succeït en l’àmbit sanitari, caben les següents 
possibilitats:

 — Formular una queixa als Serveis d’Atenció i Informació al Pacient previstos 
per les diferents Comunitats Autònomes en el marc de les competències que 
han assumit en matèria de Sanitat. Aquests serveis compten, generalment, amb 
oficines d’atenció al públic en tots els Hospitals i amb un servei centralitzat. Entre 
les seves funcions es troben «vetllar pel compliment dels drets dels pacients i els 
seus familiars, contemplats en la normativa vigent i atendre i tramitar qualsevol 
queixa, reclamació i/o suggeriments presentada per un usuari, tractar de solu-
cionar el problema en aquell moment proposant una solució o traslladar dita 
qüestió a la Direcció per obtenir una solució l’abans possible».

 — En algunes Comunitats Autònomes (Andalusia, Madrid, Catalunya, Valenciana i 
País Basc) existeix també la figura del Defensor del Pacient un òrgan de l’Admi-
nistració sanitària que té com a finalitat gestionar les queixes, reclamacions, sug-
geriments, propostes o observacions que rebi, amb el principal objecte d’interme-
diar en el conflictes que plantegin els ciutadans com usuaris del Sistema Sanitari.

22 Disponible en: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_inequalititesmultdiscrimination_
es_web.pdf

23  http://www.jano.es/noticia-demostrada-discriminacion-por-edad-el-21131

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_inequalititesmultdiscrimination_es_web.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_inequalititesmultdiscrimination_es_web.pdf
http://www.jano.es/noticia-demostrada-discriminacion-por-edad-el-21131
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4.3  Discriminació en espais públics i seguretat
La discriminació en els espais públics poden consistir en pràctiques de naturalesa 
molt diversa. Amb freqüència es tracta d’insults, amenaces, agressions en espais com 
el carrer, els parcs, els bars, el transport públic, etc. contra persones per la seva dis-
tinta ètnia, orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat, situació socioeconòmi-
ca (persones sense llar) o demés motius de discriminació. En els suposats més greus 
s’estén, fins i tot, fins als delictes de lesions, d’agressió sexual o d’homicidi.

Segons l’Informe sobre l’Evolució dels delictes d’odi a Espanya en 2014 del Ministeri 
de l’nterior 24, per número d’incidents se situen en primer lloc els fets registrats contra 
víctimes per la seva orientació sexual o identitat de gènere, seguits pels de racisme/
xenofòbia i persones amb discapacitat.

Un altre dels col·lectius que amb freqüència pateix aquest tipus de delictes i altres 
formes de discriminació són les persones sense sostre o sense llar. Es parla en 
aquests casos de delictes per aporofòbia o odi al pobre i de discriminació per situació 
socioeconòmica. D’acord amb l’estudi publicat recentment per l’Observatori de Delic-
tes d’Odi contra Persones sense Llar Hatento, una de cada tres persones sense llar 
manifesta haver estat insultada o haver estat objecte de tracte vexatori i una de cada 
cinc persones sense llar ha patit agressions físiques 25.

Aquest tipus de delictes són objecte del tractament en el capítol 5 d’aquesta Guia 
dedicat als delictes d’odi.

Quan l’entitat dels actes discriminatoris no arriba a constituir delicte, (p.ex. conflictes 
de convivència de menor intensitat en places o parcs públics) pot ser útil dirigir-se 
als serveis especialitzats en els diferents motius de discriminació per requerir la 
seva intervenció (veure Annex en aquesta Guia), i en el seu cas mediació, als efectes 
de posar fi al citat conflicte i als actes discriminatoris que s’estiguin produint. També 
els ajuntaments o entitats locals disposen de treballadors socials, educadors de ca-
rrer i mediadores interculturals amb capacitat per realitzar una intervenció en aquest 
sentit.

Per altra part, algunes associacions ciutadanes han denunciat una pràctica que pot 
resultar discriminatòria, i que també pot arribar a produir-se en espais públics durant 
els dispositius operatius policials de prevenció per als manteniment de la seguretat 
ciutadana, sempre i quan aquells suposin la identificació de persones basats en 
perfils relacionats amb característiques de la persona, com per exemple la seva èt-
nia, color, identitat de gènere o situació socioeconòmica. La pròpia normativa que 
regeix l’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat prohibeix de manera 
taxativa tota discriminació. Així, l’article 16.1 de la recentment aprovada Llei Or-

24 Disponible en: http://www.interior.gob.es/documents/10180/1643559/Estudio+Incidentes+Delitos+
de+Odio+2014.pdf/70073437-795d-4ce1-acfc-ed92b02cf1a6

25 http://hatento.org/wp-content/uploads/2015/06/informe-resultados-digital.pdf

http://www.interior.gob.es/documents/10180/1643559/Estudio+Incidentes+Delitos+de+Odio+2014.pdf/70073437-795d-4ce1-acfc-ed92b02cf1a6
http://www.interior.gob.es/documents/10180/1643559/Estudio+Incidentes+Delitos+de+Odio+2014.pdf/70073437-795d-4ce1-acfc-ed92b02cf1a6
http://hatento.org/wp-content/uploads/2015/06/informe-resultados-digital.pdf
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gànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, regula les 
identificacions policials establint el següent:

En el compliment de les seves funcions d’indagació i prevenció delictiva, així com per a la sanció 
d’infraccions penals i administratives, els agents de les Forces i Cossos de Seguretat podran 
requerir la identificació de les persones en els següents supòsits: a) Quan existeixin indicis 
que han pogut participar en la comissió d’una infracció. b) Quan, en atenció a les circum-
stàncies concurrents, es consideri raonablement necessari que acreditin la seva identitat per a 
prevenir la comissió d’un delicte.

En aquests suposats, els agents podran realitzar les comprovacions necessàries a la via pública 
o en el lloc on s’hagi comès el requeriment, inclosa la identificació de les persones el rostre de 
les quals no sigui visible total o parcialment per utilitzar qualsevol tipus de roba o objecte que 
el cobreixi, impedint o dificultant la identificació, quan fos precís als efectes indicats.

En la pràctica de la identificació es respectaran estrictament els principis de proporcionali-
tat, igualtat de tracte i no discriminació per raó de naixement, nacionalitat, origen racial o 
ètnic, sexe, religió o creences, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, opinió o qual-
sevol altra condició o circumstància personal o social.

Per altra part, l’article 16.3 de la citada Llei Orgànica 4/2015 aprofundeix en al 
regulació del llibre-registre on s’han de recollir totes les diligències d’identificació 
policial practicades que havia estat ja objecte de tractament per l’article 20.2 de la Llei 
Orgànica 1/1992, de Seguretat Ciutadana i per la Instrucció 12/2007 de la Secretaria 
d’Estat de Seguretat. La nova regulació reforça les garanties a l’establir que:

«En les dependències a què es fa referència a l’apartat 2 [dependències policials] es portarà 
un llibre-registre on només es practicaran anotacions relacionades amb seguretat ciutadana. 
Constaran en ell les diligències d’identificació practicades, així com els motius, circumstàncies 
i durada de les mateixes, i només podran ser comunicades les seves dades a l’autoritat judicial 
competent i al Ministeri Fiscal. L’òrgan competent de l’Administració remetrà mensualment al 
Ministeri Fiscal extracte de les diligències d’identificació amb expressió del temps utilitzat en 
cadascuna. Les anotacions d’aquest llibre-registre es cancel·laran d’ofici als tres anys».

D’aquesta forma, totes aquelles identificacions realitzades per les Forces i Cossos de 
Seguretat podran ser comprovades i verificades pel Ministeri Fiscal.

Pel que afecta específicament a les diligències d’identificació realitzades respecte de 
ciutadans estrangers, regeix la Circular 1/2012 de la Direcció General de la Policia, 
que destaca en el seu apartat tercer «la improcedència de traslladar a aquells a les 
dependències policials pel simple fet que en la diligències d’identificació es constati 
la seva estada irregular a Espanya, sempre que s’hagi comprovat la seva identitat 
mitjançant document oficial o document que es consideri vàlid i suficient a l’efecte 
i aporti domicili susceptible de comprovar-se o que pugui ser comprovat en el mo-
ment de la identificació».

Per la resta, i amb caràcter general, l’article 16.4 de la citada Llei Orgànica 4/2015 
estableix que «a les persones desplaçades a dependències policials a efectes d’iden-
tificació, se’ls haurà d’expedir a la seva sortida un volant acreditatiu del temps de 
permanència en aquestes, les causes i la identitat dels agents actuants».
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Cas Williams Lecraft c. Espanya: Dictamen del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides de 27 de 
juliol de 2009
El dia 6 de desembre de 1992 a l’estació de ferrocarril de Valladolid, un funcionari de la Policia Nacional va 
requerir a la senyora Williams Lecraft, espanyola de raça o ètnia negra, perquè s’identifiqués, però no a les 
altres persones que es trobaven allà. En concret, no li va requerir identificació al seu marit i fill que no eren de 
raça o ètnia negra. És més, el propi agent va reconèixer que l’havia identificat perquè havia rebut ordres de 
parar les persones «com ella». La Sra. Willliams va denunciar el cas i va demanar responsabilitat patrimonial 
a l’Estat en via judicial pels danys morals i psicològics soferts pel que entenia era, una clara discriminació.

Després de veure denegada la seva sol·licitud a la va jurisdiccional, va recórrer en empara davant el Tribunal 
Constitucional, que en la STC 13/2001, de 29 de enero, amb vot particular discrepant del magistrat J. D. 
González Campos, va desestimar l’empara argumentant, en síntesi, que l’actuació policial havia utilitzat 
el criteri racial no en sí mateix considerat –el que sí hauria resultat discriminatori- sinó com a merament 
indicatiu d’una major probabilitat estadística que la interessada no fos espanyola i això resultava raonable en 
el context dels controls de compliments de la normativa d’estrangeria.

Posteriorment, la Sra. Williams va portar el vas davant el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que va 
concloure el següent:

 «El Comitè estima que és legítim efectuar controls d’identitat de manera general amb finalitats de protecció 
de la seguretat ciutadana i de prevenció del delicte o per tal de controlar la immigració il·legal. Ara bé, quan les 
autoritats efectuen aquests controls, les simples característiques físiques o ètniques de les persones objecte 
dels mateixos no han de ser preses com indicis de la seva possible situació il·legal en el país. Tampoc han 
d’efectuar-se de forma que no només les persones amb determinats trets físics o ètnics siguin assenyalades. 
El contrari no només afectaria negativament la dignitat de les persones afectades, sinó que a més contribuiria 
a la propagació d’actituds xenòfobes entre la població en general i seria contradictori a, n una política efectiva 
de lluita contra la discriminació racial» (apartat 7.2). I segueix en l’apartat 7.4.: «En el present cas, es desprèn 
de l’expedient que es tractava d’un control d’identitat general. L’autora afirma que cap altra persona al seu 
voltant va ser objecte del mateix i que el policia que la va interpel·lar va al·ludir als seus trets físics per 
explicar la raó per la que li va demanar a ella, i no a altres persones de l’entorn, mostrar els seus documents 
d’idoneïtat. Aquestes al·legacions no van ser desvirtuades pels òrgans administratius i judicials enfront els 
que l’autora va denunciar els fets ni tampoc davant el Comitè. En aquestes circumstàncies, el Comitè no pot 
sinó concloure que l’autora fou individualitzada per al control d’identitat únicament per raó de les 
seves característiques racials i aquestes van constituir l’element determinant per sospitar d’ella una 
conducta il·legal. El Comitè recorda tanmateix la seva jurisprudència que no tota diferència de tractament 
constitueix discriminació si els criteris de diferenciació són raonables i objectius i si l’objecte que es procura és 
lícit en virtut del Pacte. En el present cas el Comitè dictamina que no es compleixen els criteris de raonabilitat 
i objectivitat.

Per tot això, el Comitè acaba condemnant Espanya per vulneració del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics, el que va comportar una disculpa del Govern espanyol davant la Sra. Williams comunicada tant per 
escrit, com en persona a través de l’aleshores Ministre d’Assumptes Exteriors. Cal recordar que, d’acord amb 
l’article 10.2 de la Constitució, «les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució 
reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords 
internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya», pel que aquest dictamen del Comitè de 
Drets Humans té una indubtable eficàcia interpretativa a efectes del nostre ordenament intern.

Mecanismes de resposta en cas d’identificacions discriminatòries

En cas que una persona consideri que ha estat objecte d’una identificació discrimina-
tòria, en vulneració de la legislació vigent, pot dirigir-se tant al Defensor del Poble o 
Defensors del Poble autonòmics, en el seu cas, com als serveis especialitzats en ma-
tèria de discriminació racial o el motiu de discriminació de què es tracti (veure Annex).

Igualment, pot denunciar el fet a través dels canals que el Ministeri de l’Interior posa 
a disposició dels ciutadans per formular les queixes relatives als serveis prestats pels 
membres de les Forces i Cossos de Seguretat.

En aquest sentit, el Ministeri de l’Interior ha confeccionat un Formulari de Queixes 
i Suggeriments, l’objectiu del qual consisteix en deixar constància de les queixes que 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=13783
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els ciutadans estimin convenients sobre el funcionament de les unitats administrati-
ves (cossos policials), dependents del citat Ministeri. En totes les dependències, ofici-
nes i centres d’atenció al ciutadà oberts al públic, i dependents del Ministeri d’Interior 
(Comissaries de Policia, Casernes de la Guàrdia Civil, etc.) existeix un exemplar del 
Formulari de Queixes i Suggeriments

Aquestes queixes, poden presentar-se de les següents formes:

 — Presencial, a les oficines dels organismes corresponents.

 — Correu postal.

 — Telemàtica: quan es tracti de queixes, a través de la Seu Electrònica del Ministeri 
de l’Interior 26.

Les queixes dels ciutadans es reflectiran per escrit en el Formulari, indicant nom, 
cognoms i domicili, a efectes de comunicacions i signant al final del corresponent full. 
Signada la queixa personalment en el formulari corresponent, se li entregarà còpia al 
moment, de la mateixa degudament segellada.

Si la queixa es remet per correu i es deixa constància del domicili se li enviarà la còpia 
corresponent al remitent. Les queixes presentades per correu electrònic i Internet 
hauran d’estar signades amb la signatura electrònica de l’interessat.

Les queixes anònimes (ja siguin presencials, escrites o telemàtiques) no tindran efec-
tes de cara a la resposta a l’interessat, tot i que sí podran ser tingudes en compte a 
efectes interns.

Rebudes les queixes a la dependència afectada, aquesta, en el termini de vint dies i 
previs els aclariments que estimi recollir del ciutadà, informarà a aquesta de les ac-
tuacions realitzades i de les mesures en el seu cas adoptades.

Finalment, si transcorregut el termini a que es refereix l’apartat anterior el ciutadà no 
hagués obtingut cap resposta de l’Administració podrà dirigir-se, per tal de conèixer 
els motius que han originat la falta de resposta, i exigir les oportunes responsabilitats, 
a la següent unitat: Inspecció de Personal i Serveis de Seguretat (assumptes rela-
cionats amb la Guàrdia Civil i amb la Policia) 27. 

26 Orden INT/949/2007, de 30 de marzo, por la que se aprueba el formulario de quejas y sugerencias del 
Ministerio del Interior (BOE núm. 88, de 12 de abril). Disponible en:

 https://sede.mir.gob.es/quejas/ACVT_LQs_rcd.html
 http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participa-

cion-administrativa/quejas-y-sugerencias
27  C/ Cea Bermúdez, 35-37, 28003 - Madrid; Teléfonos: 915372648-2649; Fax: 915372600.

https://sede.mir.gob.es/quejas/ACVT_LQs_rcd.html
https://sede.mir.gob.es/quejas/ACVT_LQs_rcd.html
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participacion-administrativa/quejas-y-sugerencias
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participacion-administrativa/quejas-y-sugerencias
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5.  Delictes d’odi
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Abans d’entrar en la anàlisi dels delictes d’odi convé fer algunes precisions concep-
tuals sobre aquest terme i el concepte de discurs d’odi, relacionats estretament.

 — Com indica l’«Informe sobre incidents relacionats amb els delictes d’odi a Espanya 
– 2014» elaborat per la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de Interior, 
malgrat no existir en la nostra normativa interna cap tipologia delictiva que faci 
referència al terme «delictes d’odi», s’ha anat admetent que l’esmentada defini-
ció fa referència, tal i com preveu la Organització per a la Seguretat i la 
Cooperació Europea (OSCE), a «tota infracció penal, incloses les infraccions 
contra les persones i la propietat, quan la víctima, el lloc o l’objecte de la infracció 
són seleccionats per la seva connexió, relació, afiliació, recolzament o pertinença 
real o suposada a un grup que pugui estar fonamentada en la «raça», origen na-
cional o ètnic, l’idioma, el color, la religió, l’edat, la minusvàlid física o mental, la 
orientació sexual o d’altres factors similars, sigui reals o suposats»

 — Vinculat estretament amb els delictes d’odi està l’anomenat «discurs d’odi». El 
Comitè de Ministros del Consejo de Europa en la seva Recomendación (97) 
20, de 30 de octubre de 1997, sobre «discurs d’odi» defineix que per aquest 
terme s’entendrà el discurs que compren totes les formes d’expressió que pro-
paguin, incitin, promoguin o justifiquin l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme o 
d’altres formes d’odi basades en la intolerància, inclosa la intolerància expressa-
da per nacionalisme agressiu i l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra 
les minories, els immigrants i les persones d’origen immigrant.

Els valors i principis fonamentals dels sistemes democràtics, com són la igualtat i el 
respecte ple a la dignitat de la persona, així com el mateix model de convivència, es 
troben seriosament amenaçats per aquest tipus de conductes d’inqüestionable gra-
vetat i perillositat. Es tracta també d’un fenomen criminal extremadament obert i molt 
transversal (doncs engloba accions il·lícites de molt diversa naturalesa) i en constant 
evolució, en bona mesura, per la incidència en aquest àmbit del procés de desenvo-
lupament tecnològic.

A Espanya, el marc dels delictes d’odi no correspon pròpiament a unes categories ju-
rídiques concretes a la nostra norma penal, sinó que es refereix, sota una denomina-
dor comú, a l’odi que, al seu torn, provoca la discriminació i la aversió, a un conjunt de 
conductes que en ocasions apunten a accions típiques noves i en d’altres determinen 
la qualificació de conductes tipificades ja en el Codi Penal o en normes administrati-
ves. Podem destacar o significar dos categories de delictes:

1. Qualsevol delicte al que resulti d’aplicació l’agreujant genèrica prevista en 
l’article 22.4 del Codi Penal, és a dir, «cometre el delicte per motius racistes, anti-
semites o altre classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de 
la víctima, la ètnia, raça o nació a la que pertanyi, el seu sexe, orientació o identitat 
sexual, raons de sexe, la malaltia que pateixi o la seva discapacitat».

Els delictes més habituals als que acostuma a aplicar-se aquesta agreujant són:

 — Delictes contra la vida (arts. 138 y 139 CP).

 — Delictes de lesions (arts. 147 y ss.).

http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/inicio_descargaFichero?bibliotecaDatoId=4064
http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/inicio_descargaFichero?bibliotecaDatoId=4064
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 — Detencions il·legals (arts. 163 y ss. CP).

 — Delictes d’amenaces (arts. 169 y ss. CP).

 — Delictes de amenaces a col·lectius (art. 170 CP).

 — Delictes de coaccions (arts. 172 CP).

 — Delictes contra la integritat moral (art. 173 y ss. CP).

 — Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (Arts. 178 y ss. CP).

 — Delictes contra l’honor (arts. 205 y ss. CP).

 — Delictes contra la propietat (234 y ss. CP).

2. Delictes específics de discriminació, odi o intolerància que tenen com a ob-
jectiu castigar conductes el contingut discriminatori o d’odi de les quals forma 
part del propi tipus penal

S’assenyalen tot seguit els delictes en els que la discriminació o l’odi són elements 
del propi tipus penal, alguns dels quals ha estat afectats per la modificació recent 
del Codi Penal (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), que va entrà 
en vigor el dia 1 de juliol de 2015.

a) Delictes d’amenaces a grups determinats de persones, previstos en el article 
170.1 del Codi Penal.

b) Delictes de tortura per raons basades en alguna forma de discriminació, pre-
vistos i sancionats en l’article 174, 1 apartat segon del Codi Penal.

c) Delicte de revelació de secrets, art. 197, apartat 6.º, revelació de dades per-
sonals referents a ideologia, religió, creences, salut, origen racial o vida sexual, 
o si la víctima fos un menor d’edat o una persona discapacitada.

d) Delictes de discriminació en l’ocupació pública o privada, previstos en l’article 
314 del Codi Penal.

e) Delictes tradicionalment associats a la incitació a l’odi, la violència o la discrim-
inació, contemplats en l’article 510 del Codi Penal. Han estat objecte d’una re-
forma profunda que ve a recollir tres tipus de conductes:

• El foment, promoció o incitació a l’odi i la discriminació per motius racistes, 
antisemites o d’altres referents a la ideologia, religió o creences, situació famil-
iar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen 
nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, gènere, malaltia o discapa-
citat.

• La producció, distribució o venda de materials que fomentin, promoguin o 
incitin, directament o indirecta a l’odi, hostilitat discriminació o violència con-
tra un grup o una part del mateix pels motius abans esmentats.

• La negació o trivialització greu o l’enaltiment dels delictes de genocidi, de 
lesa humanitat o contra les persones i bens protegits, en cas de conflicte 
armar, o als seus autors.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
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Així mateix, a l’article 510.2º es contemplen diverses conductes punibles:

• Les relatives a delictes que afecten a la dignitat de la persona mitjançant la 
humiliació, els menyspreu o descrèdit d’algun dels grups als que es refereix 
l’apartat anterior.

• Els delictes referits a la distribució, difusió o venda de materials que enaltei-
xin o justifiquin per qualsevol mitjà d’expressió pública o de difusió, els de-
lictes que hagessin estat comesos contra un grup, una part del mateix o 
contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell.

f) Delicte de denegació de prestacions públiques a les que es tingui dret (art. 
511) per raó d’ideologia, religió o creences, la pertinença a una ètnia o raça, el 
seu origen nacional, el sexe, l’orientació sexual, situació familiar, per raons de 
gènere, malaltia o discapacitat. És d’aplicació també a les associacions, funda-
cions, societats o corporacions o contra el seus membres.

g) Delicte de denegació de prestacions professionals o empresarials a les que es 
tingui dret (art. 512).

h) Delicte d’associació il·lícita previst per a aquelles associacions que fomentin, 
promoguin o incitin, directament o indirecta, a l’odi, la hostilitat, discriminació 
o violència contra persones, grups o associacions per raó d’ideologia, religió o 
creences, la pertinença dels seus membres o algú d’ells a una ètnia, raça o 
nació, sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia i discapacitat (art. 515, 
apartat 4º).

i) Delictes contra els sentiments religiosos (articles 522 a 526).

j) Delicte de genocidi (article 607).

k) Delicte de lesa humanitat (article 607 bis).

5.1  Delictes d’odi a Internet i xarxes socials
Les xarxes de comunicació (Internet) i el desenvolupament de les xarxes socials su-
posen un nou repte en l’àmbit de la lluita contra la discriminació i els delictes d’odi, 
atès el potencial que tenen per a fomentar i propagar el discurs e incitar a l’odi. Així, 
algunes organitzacions han denuncia que el racisme a Internet està augmentat de 
manera alarmant a Espanya: s’ha detectat l’existència de més de 2000 llocs web, blocs 
i fòrums creats per grups d’ideologia neonazi. La majoria d’aquests espais funcionen 
per mitjà de servidors d’Estats Units, aprofitant que la Constitució d’aqueix país sobre 
la llibertat d’expressió impedeix el seu càstig.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental del sistema democràtic garantit per l’ar-
ticle 10 del Conveni Europeu de Drets Humans i l’article 20 de la Constitució espan-
yola. Tanmateix, no dona empara davant dels discursos excloents, sexistes, racistes 
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i xenòfobs, homòfobs, intolerants, que inciten a l’odi promovent imatges, prejudicis i 
estereotips esbiaixats d’importants grups de la població 28.

Convé destacar el nou article 510.3 del Codi Penal, després de la reformada portada 
a terme per la Le Orgànica 1/2015, que al regular el delicte d’incitació a l’odi estableix 
un tractament agreujat (pena prevista en la meitat superior) quan els fets s’hagin 
realitzat per un mitjà de comunicació social, per mitjà d’Internet o per l’ús de tecno-
logies d’informació, de tal manera que aquell es faria accessible a un elevat nombre 
de persones. Per bé què atesa la recent entrada en vigor al tancament de l’edició 
d’aquesta Guia no consten encara sentències que apliquin aquest apartat, sens dub-
te contribueix a que sigui possible una resposta eficaç davant del discurs de l’odi i els 
delictes d’odi en general. En l’apartat 5.3 d’aquest capítol, sobre claus imprescindi-
bles, podreu trobar algunes particularitat que s’han de tenir en compte a l’hora de 
denunciar delictes d’odi comesos per Internet o xarxes socials.

Exemples de delictes d’odi en xarxes socials a Internet

Amenaces en xarxes socials

Un grup d’una xarxa social s’anomenava «Ibarra debe morir» i deien estar recaptant fons per tal de contractar 
a un sicari. Esteban Ibarra és el president de Movimiento contra la intolerància i ha actuat com a acusació 
popular en nombrosos casos de Delictes d’Odi, entre d’altres el judici que es va celebrar contra Hammerskins-
España. Després de la denuncia del grup, fou tancat però se’n van obrir d’altres: «Odio a Esteban Ibarra» o «Yo 
también pienso que Esteban Ibarra debe morir» des d’on es feien comentaris envers la seva persona de to 
racista que incloïen la disposició de finançar el seu assassinat i s’animava la violència contra la seva persona.

També es detectà un altre grup amb 794 participants anomenat «Odio a Esteban Ibarra» que promovia la 
violència, el racisme i la xenofòbia i la constatació de nombrosos casos d’agressions per internet. Movimiento 
contra la Intolerancia va informar a la Delegació de Govern i es va procedir a denunciar a aquestes grups a la 
Brigada Provincial de Informació de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que va cursar la corresponent 
denuncia al Jutjat i investiga qui són els autors i promotors d’aquestes webs i grups a Internet. Per altra banda, 
l’autor d’una altra web i del «Joc» difós per internet «Mata a Esteban Ibarra», fou condemnat en sentència 
ferma a 2 anys de presó pel delicte d’incitació a l’odi i a la violència.

5.2 Relació comentada dels principals delictes 
d’odi 29

S’insereix tot seguit una relació dels principals delictes d’odi previstos en el nostre 
ordenament, acompanyats d’alguns comentaris i consells pràctics sobre quins són els 
elements de tipus penal, com s’apliquen pels tribunals i com actuar en cas de judici 
per algun d’aquests delictes.

28 Veure en aquest sentit la STC 235/2007, FJ 5.º, amb cita de la Sentència Ergogdu e Ince c. Turquía, de 8 de 
juliol de 1999 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «la llibertat d’expressió no pot oferir cobertura a 
l’anomenat «discurs de l’odi», és a dir, a aquell desenvolupat en termes que suposin una incitació directa a la 
violència contra els ciutadans en general o contra determinades races o creences en particular»

29   Actualitzat d’acord amb la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març, per la que es modifica la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.



53 GUIA PRÀCTICA. PROFESSIONALS

Article 22. 4.ª CP: Circumstància Genèrica agreujant per motius discriminatoris 
(exemple: TS 22/04/2010. Assassinat de Carlos Palomino). Llistat taxat i d’interpreta-
ció restrictiva. Les sentencies que recullen aquest agreujant com un plus d’antijurici-
tat (no en seu de culpabilitat) són nombroses. És molt important per als advocats que 
exerceixin l’acusació particular o popular la seva invocació, amb independència 
que es tracti de delictes greus o menys greus o delictes lleus, és a dir, els que 
abans de la reforma del Codi Penal constituïen faltes.

Contràriament a la creença de que a les faltes no hi cabien els agreujants ni ate-
nuants, hi ha nombrosos casos de sentencies condemnatòries a títol de falta 
amb l’agreujant de l’article 22.4.ª CP, i lògicament aquesta unitat de tractament 
es reforça, si és possible, a l’extingir-se la categoria de falta i passar a anomenar-se 
delictes lleus.

Article 170 CP: Delicte d’amenaces a col·lectius. Delicte de perill que exigeix que les 
amenaces siguin greus i que el subjecte passiu sigui un dels grups indicats en el tipus. 
Abans de la reforma recent del Codi Penal, els grafits i pintades amenaçant en centres 
de culte, associacions, partits polítics o establiments d’ambient homosexual o lèsbic 
amb freqüència es tramitaven com a simple falta de desllustra ment de bens immobles 
de l’article 626 CP, ara despenalitzada i contemplada com a infracció administrativa en 
la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana. En tot cas, el que és rellevant aquí –i el 
que ha de determinar la necessària tramitació amb base a aquest article 170 CP– no 
és el desllustrament, sinó la voluntat amenaçant de l’autor o autores, pel que cal de-
fensar l’aplicació del delictes d’amenaces, a part de la infracció administrativa, centrant 
així l’objecte del procés i l’esforç en la investigació de l’autoria a efectes de la prova.

Article 173 CP: Delicte contra la integritat moral: És el dret a ser tractat com a un 
mateix, com a un ésser humà lliure i mai com a un simple objecte cosificat. El Tribu-
nal Constitucional en la seva sentència 120/1990 de 27 de juliol fa un acostament al 
concepte d’integritat moral, al dir que ala article 15 de la Constitució «es protegeix la 
inviolabilitat de la persona, no tan sols contra els atacs dirigits a lesionar el seu cos i 
esperit, sinó també contra tota classe d’intervencions en aquests bens que no tenen 
el consentiment del seu titular». La STS 294/2003, de 16 d’abril, defineix els elements 
constitutius d’aquest tipus de la manera següent: acte de clar i inequívoc contingut 
vexatori per al subjecte passiu, concurrència d’un patiment físic o psíquic i que el 
comportament sigui degradant o humiliant, amb especial incidència en el concepte 
de dignitat de la persona o víctima.

A més ha de coexistir la nota de gravetat del fet, el que exigeix un anàlisi en cada 
cas concret. És suficient amb un acte puntual, si el mateix es configura amb una acció 
greument lesiva per a la integritat moral del subjecte sense que sigui exigible una 
conducta continuada en el temps. Veure Instrucció 2/2012 de la Fiscalia Superior 
de Catalunya, SAP de Barcelona 28/02/2010 (cas menor equatoriana), SAP Valladolid 
58/2008 de 10 d’abril i STS 819/2002 de 8 de maig.

Article 174 CP: Delicte de tortura comès per autoritat o funcionari, atemptat contra 
la integritat moral. Exigeix que la tortura estigui basada en algun tipus de discrimina-
ció.
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Article 175 CP: Delicte contra la integritat moral comès per autoritat o funciona-
ri públic. Exigeix un acte clar i inequívoc de contingut vexatori per al subjecte passiu 
del delicte, un patiment físic o psíquic en el citat subjecte, un comportament que sigui 
degradant o humiliant i incideixi en el concepte de dignitat de la persona afectada pel 
delicte i que el subjecte actiu sigui l’autoritat o funcionari que executa l’acte en abús 
del seu càrrec. Exemple: STS 543/2010, de 2 de juny.

Article 197 CP: Delicte de descobriment i revelació de secrets. Es tracta de com-
portaments comesos generalment a la xarxa, d’intrusisme informàtic o «hacking», que 
consisteix en l’accés o interferència no autoritzats, de forma subreptícia, a un sistema 
informàtics xarxa de comunicacions i la utilització dels mateixos sense autorització o 
més enllà de la mateixa. Exemples: accés no consentit per un empresari a l’ordinador 
del seu treballador, esbrinant així la seva orientació sexual i procedint al seu acomia-
dament posterior al citat motiu.

Article 314 CP: Delicte de discriminació laboral. Fins el moment no s’ha produït 
cap sentència condemnatòria per aquest delicte. Exigeix un acte de discriminació 
(veure apartat introductori d’aquesta guia, i apartat sobre discriminació a la feina) 
de caràcter greu (acudirem al RDL 5/2000, de 4 d’agost d’Infraccions i Sancions de 
l’Ordre Social) i la no execució d’una decisió de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social o autoritat judicial instant a restablir la situació d’igualtat i a reparar els danys 
econòmics.

Article 510.1 CP: Delicte de foment, promoció o incitació directa o indirecta a 
l’odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una part del mateix o contra 
una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell, per motius racistes, 
antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la 
pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu 
sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat.

Aquest precepte ha estat profundament modificat per la reforma del Codi Penal. En 
la seva anterior redacció, la «provocació a la discriminació, a l’odi o a la violència» 
venia interpretant-se en el sentit d’implicar una incitació concreta i directa a delin-
quir. Cal recordar que, amb l’actual redacció «foment, promoció o incitació directa o 
indirecta», discursos d’odi que quedaven fora de l’àmbit penal d’acord amb aquesta 
interpretació, ara s’entenguin subsumibles en el nou article 510.1 CP.

La única Sentència del Tribunal Suprem en relació amb l’antiga redacció d’aquest pre-
cepte és la STS 12/04/2011 (cas llibreria Kalki o Centre d’Estudis Indoeuropeus), que 
absolia pels delictes tipificats en els articles 510.1 CP, 607.2 CP i 515 5.º CP conferint 
un ampli marge als drets de llibertat d’expressió, ideològica i de consciència dels ar-
ticles 16 i 20 CE. Actualment aquesta assumpte es troba sotmès al Tribunal Europeu 
de Drets Humans (TEDH) des del 23/07/2012 (demanda 48756/12).

Article 510.1.b. Delicte de producció, el·laboració, possessió amb la finalitat de 
distribuir o facilitar a terceres persones l’accedir, difondre o vendre escrits o qual-
sevol altra classe de material o suports que pel seu contingut siguin idonis per a 
fomentar, promoure o incitar directa o indirectament l’odi, hostilitat, discrimi-
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nació o violència contra un grup, una part del mateix, o contra una persona determi-
nada per raó de la seva pertinença a aquell, per motius racistes, antisemites o altres 
referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus 
membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o 
identitat sexual, per raó de gènere, malaltia o discapacitat.

Article 510.1.c. Delicte de negació, trivialització o enaltiments públics dels de-
lictes de genocidi, de lesa humanitat o contra les persones i béns protegits en cas 
de conflicte armat, o enaltiment dels seus autors, quan s’haguessin comès contra 
un grup o una part del mateix, o contra una persona determinada per raó de la seva 
pertinença al mateix, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideolo-
gia, religió o creences, la situació familiar o la pertinença dels seus membres a una 
ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, 
per raons de gènere, malaltia o discapacitat, quan d’aquesta forma es promoguin o 
afavoreixi un clima de violència, hostilitat, odi o discriminació contra els mateixos.

Aquest precepte recull el contingut modificat de l’antic article 607.2 del Codi Penal 
(delicte de negació de genocidi), en coherència amb la Sentència de Ple del Tribunal 
Constitucional 235/2007, que resolent una qüestió d’inconstitucionalitat plantejada 
per la Secció Tercera de l’AP de Barcelona (assumpte Pedro Varela Gueiss 1.ª part), va 
declarar inconstitucional (amb 4 vots particulars) la expressió «neguin», al considerar 
que el simple «negacionisme» de l’holocaust nacionalsocialista quedava emmarcat 
dins el dret fonamental a la llibertat d’expressió. En canvi, es considerava el TC que 
la conducta podia ser delictiva com forma d’incitació a l’odi o la hostilitat, raó per la 
qual el vigent 510.1 c) tipifica el delicte de negació, trivialització o enaltiment lligat a 
l’element objectiu de promoure o afavorir un clima de violència, hostilitat, odio 
o discriminació.

En quant a l’element objectiu de que les dites accions han de ser públiques, això no 
implica la necessitat que la difusió es faci a través dels mitjans de comunicació, sinó 
que pot fer-se a través de qualsevol mitjà, espais oberts o tancats, publicacions, con-
ferències, manifestacions, reunions, concerts musicals, música RAC/OI o per Internet i 
Xarxes socials (mitjà més comú de comissió d’aquest tipus de delictes), sent el decisiu 
que tal difusió es dirigeixi a una pluralitat indeterminada de persones.

Com antecedents importants d’aquesta regulació s’ha de citar els següents:

 — STC 214/91 (assumpte Violeta Friedman) on el Tribunal Constitucional deixava 
establert que «en un Estat amb l’espanyol, social, democràtic i de Dret, els inte-
grants d’aquelles col·lectivitats tenen el dret a conviure pacíficament i a ser ple-
nament respectats pels altres membres de la comunitat social».

 — SAP Barcelona Secció Tercera de 5/3/2008-Assumpte Pedro Varela Gueiss 1.ª 
part, dictada després la STC 335/2007.

 — SAP Barcelona Secció 2.ª de 26/04/2010. Assumpte Pedro Varela Gueiss 2.ª part. 
Aquesta sentència realitza un extens i detalla estudi doctrinal i jurisprudencial 
dels antics articles 607.2 CP i 510.1 CP.
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Article 510.2 CP: Delicte de lesió a la dignitat de les persones mitjançant accions 
que comportin humiliació, menyspreu o descrèdit d’algun dels grups o d’una part 
dels mateixos, o de qualsevol persona determinada per raó de la seva pertinença a 
ells per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creen-
ces, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu 
origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raó de gènere, malaltia 
o discapacitat, o produeixin, elaborin, posseeixin amb la finalitat de distribuir, facili-
ten a terceres persones l’accés, distribueixin, difonguin o vengui escrits a qualsevol 
altra classe de material o suports que pel seu continguts sigui idonis per lesionar la 
dignitat de les persones per representar una greu humiliació, menyspreu o descrèdit 
d’algun dels grups esmentats, d’una part d’ells, o de qualsevol persona determinada 
per raó de la seva pertinença als mateixos.

Pel que fa al delicte d’informacions injurioses falses sobre grups o associacions per 
motius discriminatoris, contingut en l’antic article 510.2 CP, doctrinalment i de for-
ma escassa, es venia interpretant en la seva anterior redacció en connexió amb el 
clàssic delicte d’injúries (art. 208 i ss. CP) que exigeix ánimus injuriandi com un plus 
al dol genèric. Confirma aquesta exigència la Sentència de la Secció 2.ª de l’Audiència 
Provincial de Barcelona de 22/07/2014 desestimatòria del recurs d’apel·lació contra 
la Sentència absolutòria del Jutjat del Penal n.º 18 de Barcelona de 10/12/2013 (cas 
Xavier García Albiol Vs. Gitanos Romanesos de Badalona).

Article 510.2. b. CP: Delicte d’enaltiment o justificació per qualsevol mitjà d’expres-
sió pública o de difusió dels delictes que haguessin estat comesos contra un grup, 
una part dels mateix, o contra un grup, una part dels mateix, o contra una persona 
determinada per raó de la seva pertinença a aquell per motius racistes, antisemites 
o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels 
seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació 
o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat, o aquells que hagin 
participat en la seva execució.

Article 510 bis CP: Responsabilitat de persones jurídiques. Quan d’acord amb l’es-
tablert en l’article 31 bis una persona jurídica sigui responsable dels delictes compre-
sos en els dos articles anteriors, se l’imposarà la pensa de multa de dos a cinc anys.

Article 511 CP: Delicte de denegació per prestacions en un servei públic. Re-
quereix que el subjecte actiu digui un particular (subjecte que sense ser autoritat o 
funcionari públic, desenvolupa una funció pública) encarregat d’un servei públic, o bé 
un funcionari, que denegui una prestació a que tingui dret una persona o col·lectiu, 
impulsat pel catàleg tancat de motius discriminatoris establerts en el tipus.

El subjecte passiu ha de «tenir dret» a la prestació, ja que si aquesta és denegada en 
suposats en els que el tracte diferenciat es trobi justificat o emparat normativament, 
la citada conducta quedarà fora del tipus.

Article 512 CP: Delicte de denegació de prestacions en el marc d’una activitat 
empresarial o professional. Delicte especial l’objectiu del qual únicament por ser 
un professional o empresari i els seus delegats, que habitualment operen en el mer-
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cat de béns o serveis; i actuar conforme al catàleg tancat de motius discriminatoris 
previstos en el tipus. No hi ha delictes si la denegació no es realitza en el citat àm-
bit professional-empresarial (ex: particular que no lloga una vivenda a una persona 
sud-americana pel citat motiu).

És important destacar que no té lloc el «dret d’admissió discriminatori» (veure apartat 
d’aquesta Guia sobre discriminació en l’accés a béns i serveis).

Exemples: STS 29/09/1998 que confirma la SAP Múrcia 14/07/1997 condemnatòria 
per un particular que es nega en un concessionari a vendre un vehicle a una per-
sona de raça negra; SAP Alacant 11/06/1999 que condemna el porter d’un pub que 
impedeix l’entrada a dues persones de raça negra pel citat motiu; SAP Barcelona 
15/01/2010 condemnatòria por impedir l’accés amb expressions «aquí no entren 
ni gitanos ni marroquís»; SAP València 23/02/2010 condemnatòria per la denegació 
d’entrada en un pub a un grup de persones amb síndrome de Down; SAP Barcelona 
Secció 8.ª de 8/01/2003 condemnatòria després de la revocació de decisió anterior 
absolutòria per la denegació d’entrada a dos germans gitanos i per ser gitanos a 
les sales de festa «Nayandei-Tropicana-Fiesta». Assumpte inadmès en Empara mit-
jançant Auto del TC 427/2004, de 10 de Novembre. Hi ha nombroses sentències sent 
importants les Sentències STS de 21/05/2001 i STS 29/9/1998.

Article 515 4.º CP: Delicte d’Associació Il·lícita. Penalitza les associacions que pro-
moguin o incitin a la discriminació, a l’odi o a la violència contra persones, grups o 
associacions pels motius taxats en el tipus.

El Tribunal Supremo en STS de 6/07/2011 precisa els següents requisits:

 — Pluralitat de persones associades per dur a terme una determinada activitat.

 — Existència d’organització més o menys complexa en funció del tipus d’activitat 
prevista.

 — Consistència o permanència com acord associatiu durador i no merament tran-
sitori.

 — Que la finalitat de l’associació sigui promoure o incitar a la discriminació, a l’odi o 
a la violència contra les persones, grups o associacions per raó dels motius ta-
xats en el tipus.

El TS afirma que la simple situació de codelinqüència com persones coordinades sen-
se subjecció jeràrquica no suposa l’existència d’organització o associació il·lícita (STS 
de 1/3/2000); i que tampoc ho és la simple reunió de persones per delinquir (STS de 
12/09/2003). En aquests casos hauran d’aplicar-se els articles 570 bis, ter i quater afe-
gits per la reforma del CP mitjançant Llei Orgànica 5/2010 de 22 de Juny, que pena-
litza les organitzacions i grups criminals en la lluita contra la criminalitat organitzada.

Com exemples més representatius, el Tribunal Supremo, seguint la Jurisprudència 
del Tribunal de Drets Humans i del Tribunal Constitucional i partint de les Sentències 
STC 214/1991, de 11 de Novembre (assumpte Violeta Friedman) i STC 48/2003, de 12 
de març, i STC 176/1995 (Asssumpte Makoki), estableix els límits als drets d’associació 
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pels que fa a les seves manifestacions de llibertat ideològica i d’expressió, en el res-
pecte i protecció del manteniment de l’ordre públic protegit per la llei, en el respecte 
als drets fonamentals dels altres, en el dret a l’honor (a la dignitat de la persona), a la 
intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i de la infància.

Destaquen tres sentències importants en relació a aquest delicte i als delictes de ti-
nença il·lícita d’armes i armes prohibides, realitzant les dues primeres un bon estudi 
del denominat «discurs de l’odi»:

 — STS 372/2011 de 10 de maig (assumpte «Blood and Honour», confirmatòria de la 
SAP de Madrid de 30/06/2010.

 — STS de 28/12/2011 (assumpte Hammerskin).

 — STS 224/2010 de 3 de març (en relació a delictes de terrorisme però amb doctri-
na plenament aplicable a aquests delictes).

Articles 522 a 525 CP: Delictes contra la llibertat de consciència i els sentiments 
religiosos. En aquests delictes és important tenir clar quin és el bé jurídic protegit, 
que no és altre que la llibertat de consciència en la seva manifestació de llibertat 
religiosa, ideològica i de culte de l’article 16 CE, que estableix l’obligació dels poders 
públics de tenir en compte les creences de la societat espanyola. Es pretén protegir 
no només la llibertat religiosa, sinó també els íntims sentiments a ella associats.

No es tracta de defensar un determinat grup religiós, sinó protegir la llibertat dels 
individus, religiosos o laics, en l’exercici dels seus drets fonamentals i reconèixer que 
existeix un sentiment religió col·lectiu d’aquells que professen una religió, sentiment 
que és digne de protecció també per l’Estat aconfessional.

L’element objectiu dels tipus penals és el següent: fer públicament escarni (o burla 
tenaç) dels dogmes, creences, ritus o cerimònies d’una confessió religiosa; com ele-
ment subjectiu els tipus requereixen que l’acció tingui el propòsit d’afrontar, és a 
dir, causar afronta, ofendre, humiliar o injuriar; és a dir, que el subjecte actiu amb la 
intenció directa d’ofendre un sentiment religiós col·lectiu.

La jurisprudència segueix un criteri molt restrictiu d’interpretació a l’excloure l’apre-
ciació del delicte quan es tracta de conductes de contingut predominant satíric, pro-
vocador o crític, donant un ampli marge al dret de llibertat d’expressió i creació artís-
tica, pel que les sentències acostumen a ser absolutòries.

Exemples:

 — STS 668/93 de 25 de març en la que el TS confirma l’absolució argumentant la 
falta d’intenció d’ofendre en la conducta de l’acusat.

 — SAP de Sevilla n.º 553/2004 de 7 de Juny, que absol al considerar que no es qües-
tiona cap dogma, creença, ritus o cerimònia catòlica sinó que s’utilitza una cone-
guda imatge per escandalitzar i provocar una polèmica que difícilment aconse-
guís l’ús d’una imatges no religiosa.
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 — SAP de Valladolid n.º 251/2011, de 9 de juny on es raona que «els fets que apa-
reixen en el visionat, i en els que es pretén fonamentar el citat comportament delic-
tiu, el que posar de relleu és un posicionament laic i, si es vol anticlerical del confe-
renciant sense que això constitueixi realment escarni dels dogmes, creences, ritus, 
cerimònies de la religió catòlica, ni vexació d’aquells que la professen o practiquen, 
i tampoc s’hi veu una intenció d’ofendre els sentiments religioses de tal confessió».

5.3 Claus imprescindibles a tenir en compte

a) Què fer davant un delicte d’odi consistent en agressió

El procediment a seguir per una víctima de delicte d’odi consistent en una agressió ha 
d’incloure els següents aspectes clau:

1. Informe mèdic d’agressions: amb independència de la gravetat, és molt impor-
tant dirigir-se a un centre d’urgències perquè aquests informes es traslladen di-
rectament al Jutjat de Guàrdia. És important demanar una còpia.

 Més endavant, és convenient visitar un metge especialista (psicòleg, dentista, ocu-
lista, traumatòleg, etc.) perquè ens faciliti un altre informe mèdic de cara a la futura 
responsabilitat civil derivada del delicte. (Sobre aquest particular, veure també 
l’apartat sobre tracte a la víctima d’aquesta Guia).

2. Testimonis: És molt important aconseguir el testimoni d’alguna persona que hagi 
presenciat els fets succeïts així com contactar amb alguna organització social (as-
sociació de recolzament a l’immigrant, LGTB, persones amb discapacitat, etc.) i ex-
plicar el que ha passat.

 Quant menys contacte o relació tingui el testimoni amb la víctima, major credibili-
tat tindrà a l’hora de valorar aquest testimoni. S’ha de donar major rellevància i 
prioritat al testimoni més imparcial.

3. Captació d’imatges: és important recollir possibles gravacions realitzades per 
testimonis presencials dels fets o sol·licitar de la forma més ràpida possible al Jutge 
instructor que recopili les imatges de qui correspongui (estacions de metro, de fer-
rocarril, entitat bancària, zones de vídeo vigilades, etc.), ja que aquestes acostumen 
a esborrar-se en terminis de temps molt curts. Aquestes proves moltes vegades 
poden resultar decisives i resoldre el procés.

 Presentar la Denúncia en el Jutjat de Guàrdia, davant les Forces i Cossos de 
Seguretat 30 o a les Fiscalies Especialitzades: En els últims anys el Ministeri Fiscal 
espanyol es troba immers en un procés de modernització i en aquest marc s’ha 
d’enquadrar la creació i posada en funcionament de la Fiscalia Delegada per a la 
Tutela Penal de la Igualtat i contra la Discriminació per Decret del Fiscal General de 
l’Estat de data 10 d’octubre de 2011 31. 

30 Per a més informació sobre com denunciar davant les Forces i Cossos de Seguretat pot consultar-se el 
següent enllaç: http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio/denunciar-un-delito-
de-odio.

31  En els Annexes es troben detallats els Serveis de les diferents Fiscalies Provincials per a la Tutela Penal de 
la Igualdad i contra la Discriminació.

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio/denunciar-un-delito-de-odio.
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio/denunciar-un-delito-de-odio.
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 Si s’ha acudit a alguna entitat (associació, ONG), és probable que aquests puguin 
presentar la denúncia des dels seus serveis jurídics en nom de la víctima.

 En les denúncies per delictes d’odi, és precís tenir en compte les següents recoma-
nacions:

a) Facilitar informació detallada sobre els fets patits o dels que hagi estat testimoni, 
així com de l’autor/s de l’acte, lloc, testimonis presencials, etc.

b) Descriure de forma literal les paraules i expressions proferides per l’autor/s.

c) Si considera que l’incident està motivat per la raça, religió, nacionalitat, cultura, 
orientació sexual, discapacitat, etc. de la víctima, s’ha d’assenyalar tal circums-
tància a l’efectuar la denúncia, i la raó d’aquesta conclusió (expressions, etc.)

d) Detallar, amb la major precisió possible, dades sobre qualsevol marca, símbol, 
anagrama, distintiu, tatuatge o vestimenta de l’autor/s dels fets.

e) Si la víctima ha estat objecte d’alguna lesió, per lleu que sigui, s’ha d’anar a un cen-
tre sanitari i sol·licitar un informe mèdic, per adjuntar-lo a la denúncia.

f) Sol·licitar un intèrpret, si la víctima no comprèn l’idioma o s’expressa mitjançant el 
llenguatge de signes.

g) Després de l’incident, si no va a realitzar la denúncia de forma immediata, es reco-
mana que anoto o gravi tota la informació sobre el mateix. Això permetrà, a 
l’hora de plasmar els fets en la denúncia, que es recullin tots els extrems amb el 
major detall i exactitud possibles.

h) S’ha d’especificar sempre la no provocació prèvia en cap cas per part de la vícti-
ma.

El termini per denunciar una agressió és el de la prescripció del delicte patit o 
presenciat, però com norma inexcusable qualsevol agressió ha de ser denunciada 
d’immediat o en la major brevetat possible per facilitar les diligències d’investi-
gació del cas doncs quant més temps transcorri, més difícil serà la seva persecució i 
esclariment.

Amb caràcter general, els delictes lleus i els delictes de calúmnia i injúria prescriuen a 
l’any de la seva comissió, i als 5, 10, 15 o 20 anys la resta de delictes segons la previsió 
de la seva pena màxima. Els delictes greus contra la humanitat, genocidi, els comesos 
contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, i els de terrorisme amb 
mort de persona/es són imprescindibles (art. 131CP).

b)  Què fer davant de delictes d’odi consistent en amenaces

Les amenaces constitueixen una agressió denunciable, de forma que tota amenaça 
constituirà un delicte. Una altra qüestió és dirimir si la interposició de la denúncia per 
amenaces conduirà a un procés judicial o pel contrari serà arxivat provisionalment.

El delicte d’amenaces està tipificat en l’article 169 del Codi Penal. Requereix que 
el mal amb el que s’amenaça sigui constitutiu de delicte d’homicidi, lesions, avor-
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tament, contra la llibertat, tortures i contra la integritat moral, la llibertat sexual, la 
intimitat, l’honor, el patrimoni o l’ordre socioeconòmic. L’amenaça amb un mal que 
no constitueix delicte es regula en l’article 171 CP. La pena s’agreuja si el delictes es 
realitza per qualsevol mitjà de comunicació o de reproducció. Addicionalment, l’arti-
cle 170 CP estableix que: «Si les amenaces d’un mal que constituís delicte fossin diri-
gides a atemorir els habitants d’una població, grup ètnic, o un ampli grup de persones 
i tinguessin la gravetat necessària per aconseguir-ho, s’imposaran, respectivament, 
les penes en grau superior a les previstes en l’article anterior».

Les qüestions pràctiques a plantejar-se es refereixen a l’autoria de les mateixes i a 
la prova de la seva existència.

 — Respecte a l’autoria de les amenaces, quan aquestes són anònimes, investi-
gar-ho correspon al cos policial, ja sigui designat a tal efecte pel jutge encarregat 
de jutjat el cas o bé per la presentació de la denúncia a les seves dependències, 
i això vol dir que d’ells depèn que es determini qui ha estat l’autor o no. Si no es 
determina qui ha estat l’autor, el cas se sobreseurà i no acabarà en judici. Ara bé, 
si se’n determina l’autor i realment l’amenaça és susceptible de constituir delicte, 
aquesta sí que comportarà un procés penal.

 — Un cop iniciat el procediment penal, la següent qüestió a afrontar consisteix en la 
prova de l’existència de l’amenaça. En cas d’amenaça oral, haurem d’esbrinar 
si l’ha presenciat alguna persona (i per tant podria declarar al nostre favor en un 
judici, pel que li hauríem de demanar el nom i telèfon del testimoni i facilitar-lo al 
jutjat perquè el cités a declarar). I si s’ha produït de forma escrita (carta, nota, 
correu electrònic, etc.) és essencial conservar la prova.

c)  Particularitats en cas de delictes d’incitació i altres delictes d’odi realitzats a 
través d’Internet, xarxes socials o qualsevol altre mitjà tecnològic

S’ha de notificar l’existència de qualsevol blog, fòrum, web, taulell d’anuncis, etc. que 
sigui discriminatori a la Brigada d’Investigació tecnològica (BIT) de la Policia Na-
cional. Entre les funcions de la BIT està la de vetllar per la seguretat dels internautes 
i dels ciutadans en general. Dins de les seves actuacions es troben les «amenaces, in-
júries, calúmnies, etc. realitzades per correu electrònic, sms, taulell d’anuncis, fòrums, 
newsgroups, web, etc.».

Tanmateix, pot denunciar-ne l’existència d’aquest tipus de continguts a la Unitat de 
Delictes Telemàtics (GDT) de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. El Grup 
de Delictes Telemàtics va ser creat per investigar, dins la Unitat Central Operativa de 
la Guàrdia Civil, tots aquells delictes que es fessin a través d’Internet. En l’anterior 
enllaç a la web de la GDT apareix informació de com denunciat un delicte informàtic:

En el marc del procés penal, hem de sol·licitar al Jutge d’Instrucció el bloqueig caute-
lar de les pàgines web o espais en xarxes socials.

http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
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En l’exercici de l’acusació particular 32 o de l’acció popular 33 en fase d’instrucció s’haurà 
de demanar, amb independència que ho faci el Ministeri Fiscal, la interrupció como 
a mesura cautelar de la prestació del servei relatiu a les pàgines web així com 
altres mesures.

Per sol·licitar el bloqueig cautelar és aconsellable redactar una sol·licitud mitjançant 
un escrit clar i suficientment raonat, contenint:

1. Una exposició dels fets que indiciàriament s’estan investigant, amb identificació 
de les pàgines Web i del seu encaix en els tipus penals corresponents.

2. Un resum de les diligències d’investigació practicades fins el moment i la nostra 
sol·licitud de diligències d’esbrinament i comprovació dels delictes amb la sol·lici-
tud de les pàgines Web en qüestió, basant-nos en els raonaments jurídics se-
güents:

a) Article 13 de la Llei d’Enjudiciamient Criminal (LECrim): «Es consideren com 
primeres diligències la de consignar les proves del delicte que puguin desa-
parèixer, la de recollir i posar en custòdia tot allò que condueixi a la seva com-
provació i a la identificació del delinqüent, la de detenir, en el seu cas, els 
presumptes responsables del delicte, i la de protegir als ofesos o perjudicats 
pel mateix, podent acordar-se a tal efecte les mesures cautelars a les que es 
refereix l’article 544 bis o l’ordre de protecció prevista en l’article 544 ter 
d’aquesta llei».

b) Articles 8.1 i 11.1 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de serveis de la socie-
tat de la informació i de comerç electrònico en el seu article 8.1 on es des-
tacarà l’apartat C com a principi per l’adopció de la mesura: el respectes a la 
dignitat de la persona i el principi de no discriminació per motius de raça, 
sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància 
personal o social.

c) El raonament de la proporcionalitat y necessitat de les mesures seguint 
els raonaments de les Sentències del Tribunal Constitucional 104/2006, 
166/1999, de 27 de Setembre (FJ3a) i 299/2000, d’11 de Desembre (FJ2).

3. A més es pot sol·licitar la pràctica d’altres proves pericials conforme l’article 777 
LECrim. Es poden sol·licitar, per exemple:

 — La interrupció de la prestació del servei relatiu a les pàgines web, i per a tal fina-
litat es redactarà un manament als proveïdors de servei de les indicades webs 
que serà entregat a la Comissaria General d’Informació de Policia Nacional, a la 
Brigada d’Investigació Tecnològica de la Policia Nacional (BIT) o a la Unitat de 
Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil (GDT).

32 És l’acusació que formula un particular juntament amb el seu representant legal davant l’autoritat com-
petent contra una persona o persones determinades per considerar-les resopnsables d’un delicte, amb l’objecte 
que se li apliqui la sanció prevista. 

33 Es denomina acció popular, en Dret processal, a l’acció judicial per la qual els poders públics, i en gen-
eral, qualsevol ciutadà, està legitimat per instar l’actuació de l’Administració de justícia en defensa d’interessos 
col·lectius o difusos.

http://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
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 — Subsidiàriament, i en el cas que el proveïdor de servei no es trobi en territori na-
cional i no compleixi l’anterior manament, es dirigirà ofici a la Secretaria d’Estat 
de Telecomunicacions, per tal que impedeixi l’accés des d’Espanya a les citades 
webs.

5.4 Tractament a la víctima de delicte d’odi
5.4.1 Concepte de víctima

Per a la definició del concepte de víctima, la Guia es basa en l’aportada a la Llei 4/2015 
de l’Estatut de la Víctima de Delicto, que en el seu article 2 defineix el concepte ge-
neral de víctima directa «a tota persona física que hagi patit un dany o perjudici sobre 
la seva pròpia persona o patrimoni, en especial lesions físiques, danys emocionals o 
perjudicis econòmics directament causats per la comissió d’un delicte».

Victimització primària: concepte que agrupa les conseqüències perjudicials 
primàries originades pel delicte i patides directament per la víctima, sigui d’índole 
física, econòmica, psicològica o social.

Victimització secundària: Maltractament addicional exercit contra una persona que 
hagi estat objecte de discriminació, assetjament o represàlia discriminatòria com a 
conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme pels 
organismes responsables, així com per les actuacions d’altres agents implicats.

Victimització reiterada: també dita revictimització o multivictimització, apareix quan 
una mateixa persona és víctima de més d’un delicte durant un determinat període de 
temps. En moltes ocasions comporta una major vulnerabilitat de la persona, perquè 
potencia la seva indefensió soterrant la capacitat de trobar respostes adients enfront 
un nou d’episodi delictiu.

Víctima vulnerable o especialment vulnerable: segons la seva graduació, aques-
ta víctima ha de ser així considerada quan tingui una rellevant limitació per evitar o 
mitigar els danys i perjudicis derivats de la infracció penal (victimització primària) o 
del seu contracte amb el sistema penal (victimització secundària), o per afrontar els 
riscos de patir una nova victimització (victimització reiterada). Són víctimes que re-
quereixen una atenció prioritària i preeminent.

Acusació popular: L’ordenament processal penal espanyol es caracteritza, enfront 
als països veïns, pel fet que l’acció penal és pública, podent exercitar-la tost els ciu-
tadans espanyols (art.101 LECRIM). L’art. 125 de la Constitució Espanyola reconeix a 
tots els ciutadans el dret a exercitar l’acció popular, és a dir, es permet que qual-
sevol –sense que hagin estat víctima directa del delicte- puguin exercitar l’acció penal. 
Es tracta en definitiva, de promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, 
procurant la tutela de l’interès públic enfront de l’existència de fets presumpta-
ment constitutius de delicte públic.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
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5.4.2 �Tracte�i�atenció�a�les�víctimes�de�delictes�d’odi

Quan s’atén una víctima i s’ha decidit que s’han de denunciar els fets davant les For-
ces i Cossos de Seguretat, Jutjat o Fiscalia, caben dues opcions:

a) Assessorar-la, orientar-la i derivar-la al servei d’atenció a la víctima adient.

b) Assumir la seva defensa i exercitar l’acusació particular des de la denúncia inicial 
i en totes les fases del procés així com en les successives i possibles instàncies. En 
aquest segon suposat hem de tenir present la importància de les següents qües-
tions bàsiques:

b.1) La càrrega de la prova en l’ordre penal: s’ha de tenir clar que el dret penal 
és d’intervenció mínima, subsidiari, taxatiu i regit pel principi de legalitat i 
sobretot: que correspon a l’acusació (Fiscal, particular o popular) la 
càrrega de la prova, és a dir, la prova dels fets delictius «més enllà de tot 
dubte raonable», tota vegada que en cas contrari s’imposarà la presumpció 
d’innocència de l’acusat.

 És a dir que és la part denunciant qui ha d’aportar els indicis racionals de 
criminalitat durant la fase d’instrucció per aconseguir l’obertura de judici 
oral i que, un cop obert el plenari, haurà de provar els fets acusatoris mit-
jançant prova de càrrec lícita i suficient i amb totes les garanties, sotmeses 
al Tribunal sota els principis d’oralitat, publicitat, concentració, immediació i 
contradicció.

b.2) L’impuls processal: tot i que contemplat tradicionalment com un dret de 
l’imputat, la víctima (o perjudicat) també té dret a un procés sense dilacions 
indegudes o el que és el mateix, a que la seva causa sigui vista en un temps 
raonable.

 Tot i que el procés penal es regeix pel principi d’oficialitat, la pràctica demos-
tra inexorablement que s’ha d’impulsar sempre el procediment a mode de 
«justícia rogada», propi del procés civil. Si no es realitza, la causa no avança, 
es perd temps i els fets i la seva prova es van diluint en favor de presumpte 
agressor.

b.3) Necessitat de neutralitzar o minimitzar en lo possible la victimització 
secundària: atenció correcta i professional a la víctima. S’aconsella extre-
mar les següents actuacions:

 – Tractar que la víctima hagi d’explicar la seva versió dels fets les mí-
nims vegades possibles. En moltes ocasions ha d’explicar la seva versió 
fins a 6 ocasions o més: una a la policia, una altra al servei que l’atengui, 
una altra al seu advocat, al metge forense, al Jutge d’instrucció i una altra 
en l’acte del judici oral.

 – Si es dirigeix amb la denúncia efectuada a la seu policial li hauran de 
donar còpia: haurà d’explicar la seva versió, després declarar en presèn-
cia judicial i assistida d’advocat. No hauria de ser vàlida la declaració 
efectuada davant qualsevol altre funcionari, doncs la víctima té dret a ex-
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plicar la seva versió a un Jutge i així ho hem d’exigir a més, per una cor-
recta instrucció del procés.

 – L’experiència demostra que quan un Jutge escolta la víctima en la pre-
sa de declaració, el cas s’instrueix de forma molt diferents. No haurà de 
ser vàlida la simple ratificació de la denúncia, doncs això no és una veri-
table declaració en seu judicial, En dita seu haurem de completar la 
denúncia efectuada en seu policial.

 – Haurem d’acompanyar la víctima a ser visitada pel metge forense amb 
tota la documentació mèdica que tinguem i que li haurà proporcionat en 
la seva atenció hospitalària o centre de salut. És important procurar que 
el mateix dia que vagi a declarar en presència judicial, sigui visitada pel 
metge forense, i fins i tot aquest mateix dia pugui reconèixer en roda (per 
exemple) el seu presumpte agressor i no realitzar aquests actes en dies 
diferents. L’objectiu és que no hagi d’explicar més la seva versió des fets 
fins l’acte de judici oral. I fins i tot si no fos possible la seva declaració en 
tal acte (per ignorar lloc, impossibilitat física d’acudir o que sigui menor 
d’edat) haurem de procurar que la seva declaració en fase d’instrucció es 
realitzi com prova preconstituïda, de ser això possible.

 – Es tracta de prendre declaració a la víctima en presència del Ministeri 
Fiscal i de les defenses de les persones imputades i amb respecte al prin-
cipi de contradicció. Efectuada així, el dia que acudim a judici, s’admetrà 
la lectura de la seva declaració que formarà part del material probatori a 
l’hora del dictat de la sentència. L’experiència demostra que en moltes 
ocasions i després d’un procés llarg en el temps, la víctima, en particular 
si és estrangera, ha tornat al seu país i ja no resideix a Espanya. És impor-
tant que la seva declaració judicial s’hagi pres com a preconstituïda.

 – Si la víctima acudeix sense la denúncia efectuada i sense haver anat al 
metge en el supòsits necessaris, primer se l’haurà de visitar a l’hospital o 
centre de salut. Després mantindrem amb la víctima una entrevista on 
recollirem amb el major detall possible tots els fets i circumstàncies ante-
riors, coetànies i posteriors als fets així com totes les circumstàncies per-
sonals que posteriorment ens haurà de documentar.

 – En moltes ocasions la víctima haurà de disposar d’un intèrpret que en-
tengui i parli la seva llengua. Exigirem la presència de l’intèrpret en totes 
les actuacions que la víctima hagi de realitzar.

 – Haurem de redactar la denúncia (o en el seu cas la querella) de la forma 
més clara però detallada possible, amb l’aportació documental adient i 
rellevant i amb la proposició de testimonis dels fets en cas que n’hi hagi.

b.4) Potenciar i sol·licitar les mesures que tendeixin a evitar la confrontació de 
la víctima amb l’imputat, garantir la intimitat de la víctima i la seva fa-
mília i garantir que l’imputat i el seu entorn no poden reconèixer-la ni 
accedir a cap dada personal.

 És important, especialment en casos greus, potenciar i sol·licitar, per una 
banda que la vista se celebri a porta tancada i per altra que la declaració en 



66 GUIA PRÀCTICA. PROFESSIONALS

l’acte de judici oral de la víctima se celebri ja sigui mitjançant mampara o fins 
i tot mitjançant sistemes de videoconferència i similars.

 La celebració a porta tancada ha de ser l’excepció, únicament es demanarà 
en els casos extrems on s’hagi de protegir la intimitat de la víctima i de la 
seva família i al utilització de mampara o altres medis (videoconferència), ha 
de sol·licitar-se quan es tracti de víctimes vulnerables o especialment vulne-
rables, de forma que s’eviti la confrontació visual entre víctima i imputat i 
testimonis.

 S’ha de sol·licitar, ja des de la primera declaració en seu policial fins i tot, 
l’aplicació de la Llei Orgànica 19/1994, de 23 de Desembre, de protecció a 
testimonis i pèrits en causes criminals, per garantir que tant víctimes i testi-
monis siguin protegits des del primer moment i ni l’imputat ni el seu entorn 
puguin conèixer la seva identitat ni dada personal alguna.

b.5) Necessitat imperiosa d’informar a la víctima en tot moment. La víctima 
té dret a ser informada de tot el curs del procés i en tot moment i consti-
tueix una obligació essencial quan així ens ho demani. Les víctimes necessi-
ten estar informades. L’experiència demostra que les víctimes que han tin-
gut informació durant el procés, quan es dicta sentència, encara que no hi 
estiguin d’acord, perceben major sensació de justícia.

 A més de ser informada de totes les fases del procés, s’ha de vetllar perquè 
a la víctima se li notifiqui la Sentència encara que no s’hagi mostrat part en 
el procés, perquè se l’informi de la situació personal de l’imputat/acusat i 
fins i tot de la situació penitenciària del condemnat (permís de sortida, pro-
gressions o regressions de grau i llibertat condicional).

 Per suposat, la víctima haurà igualment de ser informada de les mesures 
cautelars adoptades (ordres de protecció, allunyament i mesures cautelars 
de caràcter real i personal adoptada respecte de les persones imputades).

b.6) El tracte a la víctima ha de ser en tot moment correcte, suficientment 
empàtic i professional.

 La pràctica i l’experiència indica que les víctimes tenen diverses motiva-
cions per no denunciar els fets a les autoritats: la creença que «no ser-
virà per a res», la falta de confiança en las forces i cossos de seguretat o els 
funcionaris públics, desconfiança o por a la policia, por a ser expulsats del 
país al no tenir permís de residència o trobar-se en situació irregular, por a 
represàlies, falta de coneixement dels seus drets legals, vergonya (senti-
ments de culpabilitat, estigmatització, víctimització únicament per la seva 
identitat), negació o minimització de la gravetat dels fets, por a desvetllar la 
seva orientació sexual, la seva filiació ètnica, religiosa o política, etc. Com 
professionals s’ha de realitzar la difícil tasca de neutralitzar aquestes motiva-
cions per no denunciar des del respecte a la voluntat de la víctima si deci-
deix no denunciar o fins i tot apartar-se del procés com acusació.

 La víctima ha de ser tractada de manera correcta i empàtica. Ha de ser es-
coltada i ha de marxar amb la sensació d’estar ben assessorada i que el 
«seu advocat» farà per ella tot el que estigui al seu abast per protegir els 
seus legítims interessos i, que amb independència de l’èxit o no de les seves 
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pretensions, el seu advocat farà tot l’esforç tècnic i rigorós en la defensa 
dels seus legítims drets.

 És important tenir amb la víctima el greu d’empatia convenient i necessari, 
però tenint clar que un excessiu grau d’empatia podria fer-nos perdre l’ob-
jectivitat i el rigor tècnic que la seva defensa jurídica requereix.

 A la víctima se li ha de parlar de forma clara, comprensible i realista, no 
creant-li mai falses expectatives, tractant-la amb respecte i sense paternalis-
mes, tota vegada que és a ella a qui correspon prendre les decisions.

 Dependrà sempre del tipus de víctima que tinguem davant, però en línies 
generals, haurem de fer comprendre a la víctima que ella ens ha d’aportar 
els fets i que nosaltres som els professionals que treballarem per provar-los 
en el procés i exigir la seva possible reparació.

 En el possible i amb el temps s’haurà de fer comprendre a la víctima que 
l’atac patit (depenent de la gravetat del mateix) no pot convertir-se en l’únic 
centre de la seva vida, i que arribarà un dia en el futur que haurà d’estar 
preparada per «passar pàgina».

b.7) L’execució de la Sentència com aspecte essencial de la reparació a la vícti-
ma. A ningú se li escapa que sense una sentència que no s’executi no hi ha 
reparació in integrum a la víctima. Haurem de treballar sempre per la citada 
reparació íntegra, en especial el compliment de l’adequada investigació del 
patrimoni de l’imputat/acusat/condemnat i del compliment de la responsa-
bilitat civil derivada del delicte. Interessar les mesures cautelars d’assegura-
ment de la futura responsabilitat civil.

 Per supòsits de gravetat i d’insolvència del condemnat, s’ha de prestar es-
pecial atenció a les possibilitats de la Llei 35/1995, de 11 de Desembre, 
d’Ajuda i Assistència a víctimes de delictes violents i contra la llibertat 
sexual.

 Fins i tot s’ha de tenir present la Circular de la Fiscalia 2/1998, de 27 d’Oc-
tubre sobre ajudes públiques a les víctimes de delictes dolosos violents 
i contra la llibertat sexual. Destaquem que, d’acord amb la mateixa, «no 
s’ha de tancar la instrucció sense haver recopilat prova de la identitat de les 
víctimes i dels danys físics i psíquics que han patit, encara que el procés pe-
nal es vegi abocat a l’arxiu per altres motius (mort del responsable, revel·lia 
o sobreseïment) sempre que aquesta prova condueixi per l’obtenció de 
l’ajuda pública».

5.4.3 �Recolzament�a�la�víctima�per�entitats�socials�i�exercici�de�
l’acusació�popular

Algunes organitzacions no governamentals, siguin comunitàries en relació a un 
col·lectiu determinat o transversals en defensa dels drets i llibertats fonamentals, han 
vingut realitzant en els últims anys una incessant tasca, tant en la denúncia de fets 
discriminatoris i delictes d’odi amb tasques assistencials, d’orientació i recolzament 
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humanitari a les víctimes de tota forma d’intolerància. Les principals línies d’actuació 
a destacar són les següents:

1. DENÚNCIES davant el Servei de Delictes d’Odi de les Fiscalies Provincials, en espe-
cial les realitzades enfront a fets d’incitació o provocació a l’odi i a la violència a 
Internet i en les Xarxes Socials, pel que fa al racisme, xenofòbia, antisemitisme, is-
lamofòbia, antigitanisme, homofòbia i altres formes d’intolerància

2. Recolzament a l’ACUSACIÓ PARTICULAR de les víctimes afectades, ja sigui direc-
tament mitjançant la prestació del servei jurídic o lletrat a aquests efectes, o bé 
mitjançant un assessorament indirecte al professional particular o lletrat assignat 
d’ofici a aquestes víctimes, ja sigui orientant actuacions jurídico-criminològiques o 
assessorant durant tot el procediment de la causa penal. Això repercuteix, entre 
altres avantatges, en l’atenuació o neutralització del conegut com «síndrome de 
soledat de la víctima».

3. Exercici de l’ACCIÓ (ACUSACIÓ) POPULAR. Encara que es veu dificultada pels 
requeriments de fiança dels Jutjats i les despeses professionals, permet comple-
menta en els procediments penals la intervenció de la Fiscalia, i fins i tot acompan-
yar en casos d’especial necessitat o d’elevat interès social a l’acusació particular, 
S’acostuma a utilitzar especialment en els casos de «litigi estratègic», seleccio-
nats per la seva rellevància en la defensa de les llibertats i drets fonamentals de 
persones i col·lectius víctimes de diverses formes d’intolerància, inclosos els atacs 
a seus d’ONG i dirigents o activistes d’associacions relacionades amb les víctimes.

Especialment destacable és la jurisprudència aconseguida per aquesta via en l’àmbit 
de l’associacionisme il·lícit per als delictes d’odi, com són les sentències del Tribunal 
Suprem condemnatòries d’organitzacions racistes internacionals amb delegacions 
a Espanya, com Hammerskin, mb seu central a EE. UU.i Blood and Honour, que té 
l’epicentre rau a Gran Bretaña. La Fiscalia i l’Acusació Popular, exercida per Movi-
ment contra la Intolerància, van aconseguir les primeres sentències a la Unió Europea 
d’il·legalització d’organitzacions racistes internacionals.

Delicte de lesions amb agreujant de racisme i traïdoria. Intervenció d’acusació popular.

Miwa Buene, immigrant negre congoleny, el 10 d’abril de 2007 a Alcalá de Henares, va ser colpejat i vexat per 
Roberto A. de la V., ciutadà d’Alcalá de Henares (Madrid). Després d’insultar-lo amb expressions com: «negre 
de merda» «marxa al teu país» Espanya no és un zoo» i similars, el va colpejar causant-li un traumatisme 
cervical amb luxació vertebral C4-C5. Li havia trencat el coll, la columna i li van esclatar les cervicals, el que li va 
produir una immediata tetraplègia de per vida. L’associació Movimiento contra la Intolerancia es va personar 
com acusació popular.

Després de la seva detenció i ingrés a presó, l’agressor va ser processat i condemnat a 10 anys de presó ia 
les costes del judici, incloses les de les acusacions particular i popular. La sentència aplicava la circumstància 
agreujant de racisme, i explicava que no era necessari pertànyer a un grup per actuar amb aquesta motivació; 
i igualment l’agreujant de traïdoria. Es va reconèixer expressament en la sentència la tasca de l’acusació 
popular. (Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid, Secció 17.ª, n.º 717/10.)



Annex 1.
Recursos generals 
i especialitzats en 
igualtat de tracte i no 
discriminació
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En els dos Annexes d’aquesta guia es presenten els diversos recursos existents en 
l’actualitat per a denunciar els incidents discriminatoris. Aquests poden agrupar-se 
en diferents categories:

 — En primer lloc, serveis especialitzats en determinats motius de discriminació 
(origen racial o ètnic, discapacitat, orientació sexual i identitat de gènere) que 
poden assessorar i tramitar queixes i reclamacions i en alguns casos es realitzen 
també tasques de mediació i negociació.

 — En segon lloc, recursos autonòmics i locals, endreçats pels motius de discrimi-
nació i àmbit territorial d’actuació.

 — En tercer lloc, sempre que intervingui una Administració Pública, a més dels re-
cursos que es puguin interposar per via administrativa, està oberta la via de la 
queixa davant el Defensor del Poble, ja sigui de l’Estat o d’aquelles Comunitats 
Autònomes on existeixi. S’inclou el llistat de Defensors del Poble Autonòmics.

 — En el cas d’acudir a la via penal, s’inclou el llistat dels Serveis de les Fiscalies 
provincials per a la tutela penal de la igualtat de tracte i contra la discrimi-
nació, en els que es pot formular denúncia, apart de la possibilitat de fer-ho a 
comissaria o en el jutjat de guàrdia corresponent.

 — Pel que fa a les necessitats específiques d’assistència que poden tenir les víc-
times, s’inclouen en primer lloc les Oficines d’Assistència a les Víctimes de de-
lictes, tant les que depenen directament del Ministeri d Justícia com les autonò-
miques. Aquestes Oficines tenen conferida per la Llei Orgànica 4/2015, de 27 
d’abril, entre altres tasques, la de procedir a l’avaluació de les necessitats es-
pecials de protecció que poden tenir les víctimes, donant especial consideració 
als delictes comesos per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideo-
logia, religió o creences, situació familiar, pertinença a una ètnia, raça o nació, 
origen nacional, sexe, orientació sexual o identitat de gènere, malaltia o discapa-
citat.

 — Per últim, es relacionen les oficines, correus electrònics i telèfons d’atenció d’en-
titats socials que compten amb serveis d’assistència a víctimes de delictes 
d’odi i discriminació.



71 GUIA PRÀCTICA. PROFESSIONALS

Annex 1.1  Recursos estatals especialitzats per 
motius de discriminació

Nom del servei Motiu i àmbit Descripció del servei Com accedir

Defensor del Poble Drets fonamentals de la ciutadania 
en relació amb les Administracions 
Públiques.

Alt Comissionat de les Corts Ge-
nerals encarregat de defensar els 
drets fonamentals i les llibertats 
públiques dels ciutadans mit-
jançant la supervisió de l’activitat 
de les administracions públiques.

–  Per Internet: utilitzant aquest formulari
–  E-mail: registro@defensordelpueblo.es
–  Personalment: a la sala d’atenció al ciutadà al 

carrer Zurbano n.º 42 de Madrid.
–  Per fax: Enviant un escrit signat al +34 

913081158
–  Per correu ordinari: Enviant un escrit signat a: 

Oficina del Defensor del Pueblo C/ Zurbano, 42 
-28010 Madrid.

–  Telèfon d’informació: 91 432 79 00
Existeix un servei de guàrdia 24 h (914327900) 
i un telèfon gratuït d’informació general 
(900101025).

Servei d’assistència a 
víctimes de discrimina-
ció racial o ètnica
(Consell per a l’Eliminació 
de la Discriminació racial 
o ètnica)

Origen racial o ètnic en els següents 
àmbits1:

–  educació,
–  sanitat,
–  prestacions i els serveis socials,
–  la vivenda, i en general,
–  l’oferta i l’accés a qualsevol dels 

béns i serveis,
–  accés a la feina, a l’activitat per 

compte propi i a l’exercici profes-
sional, l’afiliació i la participació 
en les organitzacions sindicals i 
empresarials, les condicions de 
treball, la promoció professional i 
la formació professional ocupacio-
nal i contínua.

Donar assistència independent 
a les víctimes de discriminació 
racial o ètnica, tant directa como 
indirecta, a l’hora de tramitar les 
seves reclamacions.
Per a tals efectes, el Consell 
compta amb centres d’atenció 
en totes les Comunitats Autòno-
mes on les persones que creguin 
que han estat víctimes d’una 
discriminació per origen racial 
o ètnic, podran consultar a un 
professional en matèria d’igualtat 
de tracte i rebre assessorament 
sobre el seu cas.

Telèfon gratuït: 900 203 041
Telèfon del Consell:
00 34 91 524 35 51
Fax del Consell:
00 34 91 524 68 91
E-mail:
info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
info@igualdadynodiscriminacion.msssi.es
consejo-sessi@msssi.es
Web: www.asistenciavictimasdiscriminacion.
org

Oficina d’Atenció a la 
Discapcitat (OADIS)

Discapacitat en els següents àmbits:

–  Transports (metro, tren, bus, 
avió…)..

–  Telecomunicacions i Societat de 
la Informació (televisió, telefonia, 
pàgines web…).

–  Béns i serveis a disposició del 
públic.

–  Espais públics urbanitzats, 
infraestructures i edificació (instal-
lació d’ascensor, videoporters, 
rampes…).

–  Relacions amb les Administracions 
Públics (accessibilitat a oficines, als 
formularis…).

–  Administració de Justícia.
–  Patrimoni Cultural.

L’Oficina d’Atenció a la Discapaci-
tat és l’òrgan del Consell Nacional 
de la Discapacitat, de caràcter 
permanent i especialitzat, en-
carregat de promoure la igualtat 
d’oportunitats, no discriminació 
i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat.

– Telèfons: 91 822 65 12 / 13 / 14 / 23 / 25
– Fax: 91 209 03 59 / 91 524 68 98
– Web: http://www.oadis.msssi.gob.es
–  E-mail: oadis@msssi.es

1  REAL DECRET 1262/2007, de 21 de setembre, pel qual es regula la composició, competències i règim de 
funcionament del Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte y no Discriminació de les Persones per 
l’Origen Racial o Ètnic.

Juntament a aquests recursos especialitzats de caràcter estatal, existeixen altres re-
cursos autonòmics o locals, la gran majoria especialitzats en algun motiu de discri-
minació, i davant els que també es pot acudir en cas d’incident discriminatori. En el 
següent quadre es sintetitzen els més rellevants:

http://www.defensordelpueblo.es/es/Queja/presenta/modalidad.jsf
mailto:registro@defensordelpueblo.es?subject=Queja%20al%20Defensor%20del%20Pueblo
mailto:info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
mailto:info@igualdadynodiscriminacion.msssi.es
mailto:consejo-sessi@msssi.es
http://www.asistenciavictimasdiscriminacion.org
http://www.asistenciavictimasdiscriminacion.org
http://www.oadis.msssi.gob.es
mailto:oadis%40msssi.es?subject=
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Annex 1.2  Recursos autonòmics i locals per 
motiu de discriminació i àmbit 
territorial

Nom del Servei
CCAA/

MUNICIPI
Motiu / Àmbit Descripció del servei Com accedirc

Información y Aten-
ción a Homosexuales 
y Transexuales 
de la Comunidad 
de Madrid

Comunitat de 
Madrid

LGTB Árees: acollida i informació., Atenció 
Social, Atenció Psicològica; Atenció 
Grupal, Atenció Jurídica, Sensibilitza-
ció i formació.
Horari atenció: de dilluns a diven-
dres de 09.00 h. a 21.00 h.
Horari d’estiu (15 de juny a 15 de 
setembre): de 8.00 a 15.00.

C/ Alcalá 22, 5.º Dcha, Madrid
Tfn cites: 91 701 07 88;
Correu electr’onic: piaht@madrid.org

Berdindu País Basco LGTB Servei d’Informació i atenció del 
Govern Basc pels temes relacionats 
amb la diversitat sexual i de gènere.

ARABA: Zapateria, 39 01001 Vitoria-Gas-
teiz
945257077
berdindu.araba@aldarte.org 

BIZKAIA: Bizkaia Berastegui, 5 - 5.º dptos. 
8 y 9.º 48001 Bilbao
944 237 296
berdindu. bizkaia@aldarte.org

GIPUZKOA: Zabaleta, 47 - entresuelo A-B 
20002 Donostia-San Sebastián
943 451 722
berdindu.gipuzkoa@gehitu.org

Eraberean Origen racial / ètnic
Orientació sexual i 
identitat de gènere

Xarxa impulsada pel Departament 
de Treball i Polítiques Socials del 
Govern Basc per lluitar contra la 
discriminació per origen racial, ètnic 
o nacional, i per orientació i identitat 
sexual i identitats de gènere.
Opera en tot el territori autonòmic 
i que posa el seu focus preferent-
ment en l’àmbit privat.

L’accés a la Xarxa esd realitza a través de 
les 14 institucions i organitzacions que 
formen part de la mateixa. A la web de 
la Xarxa es poden consultar les adreces i 
dades de contacte de cada organització a 
les tres províncies:
www.eraberean.net

Defensor 
del Discapacitat

Alcorcón Discapacitat L’horari actual és de 9:00 a 14:00 
hores de Dilluns a Divendres

Plaza de España, n.º2, 1.º Alcorcón
defensordiscapacitado@ayto-
alcorcon.es
911127940

Oficina per 
a la No Discriminació

Barcelona Tots Horari Dilluns, dimecres i divendres 
de 9:00h a 14:00h i dimarts i dijous 
de 9:00h a 18:00h Àrees: informació 
i orientació bàsica sobre els Drets 
Humans; Resolució de Conflictes 
on s’ha produït una discriminació; 
Assessorament Jurídic i psicològic.

Tfno: 934132000;
sms cortos 933042421;
email: ond@bcn.cat
C/Ferran 32; 08002 Barcelona

http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
http://goo.gl/3B9vhW
mailto:piaht@madrid.org
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-berdhome/es/
mailto:berdindu.araba@aldarte.org
mailto:berdindu.bizkaia@aldarte.org
mailto:berdindu.gipuzkoa@gehitu.org
http://www.eraberean.net
mailto:defensordiscapacitado@ayto-alcorcon.es
mailto:defensordiscapacitado@ayto-alcorcon.es
mailto:ond@bcn.cat
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Annex 1.3  Defensors del Poble autonòmics

Nom
Nom del 

càrrec
CCAA Ciutat Adreça Dades de contacte

D. Jesús Maeztu 
Gregorio de 
Tejada

Defensor del 
Pueblo Andaluz

Andalusia Sevilla C/ Reyes Católicos 21; 
41001 Sevilla

Telf: 954 21 21 21
defensor@defensor-and.es

D. Rafael Ribó i 
Massó

Sindic de 
Greuges de 
Catalunya

Catalunya Barcelona Passeig de Lluís Com-
panys, 7;
08003 Barcelona

Telf: 900 124 124 / 933 01 80 75
sindic@sindic.cat

D. José Julio 
Fernández 
Rodríguez

Valedor do 
Pobo

Galícia A Coruña Rua do Hórreo 65; 
5700 Santiago de Com-
postela (A Coruña)

Telf: 981 56 97 40
valedordopobo@teleline.es

D. Jerónimo 
Saavedra 
Acevedo

Diputado del 
Común de 
Canarias

Canàries Las Palmas de 
Gran Canaria

C/ Pérez Galdós 25-27; 
38700 Santa Cruz 
de Tenerife

Telf: 922 41 60 40; 
diputadodelcomun@diputadodelocomun.com

D. Íñigo Lamarca 
Iturbe

Ararteko País Basco Álava C/ Prado 9; 01005 
Vitoria/Gasteiz (Álava)

Telf: 945 13 51 18;
defensorpv@ararteko.net

D. Fernando 
García Vicente

Justicia de 
Aragón

Aragó Saragossa C/ Don Juan de Aragón 7
50001 Saragossa

Telf: 976 39 93 54;
eljusticia@eljusticiadearagon.es

D. José Cholbi 
Diego

Síndic de 
Greuges de 
la Comunitat 
Valènciana

Com. Valenciana Alacant C/ Pascual Blasco 1; 
03001 Alacant

Telf: 900 21 09 70 / 965 93 75 00
sindic_greuges@gva.es

D. Francisco 
Javier Enériz 
Olaechea

Defensor del 
Pueblo Comu-
nidad Foral de 
Navarra

Navarra Pamplona C/ Emilio Arrieta, 12 - 
Bajo; 31002 Pamplona

Telf: 948 20 35 71
info@defensornavarra.com

http://www.defensor-and.es/
http://www.defensor-and.es/
mailto:defensor@defensor-and.es
http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=1
http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=1
http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=1
mailto:sindic@sindic.cat
http://www.valedordopobo.com/
http://www.valedordopobo.com/
mailto:valedordopobo@teleline.es
http://www.diputadodelcomun.com/
http://www.diputadodelcomun.com/
http://www.diputadodelcomun.com/
mailto:diputadodelcomun@diputadodelocomun.com
http://www.ararteko.net/
mailto:defensorpv@ararteko.net
http://www.eljusticiadearagon.com/
http://www.eljusticiadearagon.com/
mailto:eljusticia@eljusticiadearagon.es
http://portales.gva.es/sdg/
http://portales.gva.es/sdg/
http://portales.gva.es/sdg/
http://portales.gva.es/sdg/
mailto:sindic_greuges@gva.es
http://www.defensornavarra.com/
http://www.defensornavarra.com/
http://www.defensornavarra.com/
http://www.defensornavarra.com/
mailto:info@defensornavarra.com
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Annex 1.4  Directori de centres del Servei 
d’Assistència a Víctimes 
de Discriminació del Consell 
per a l’Eliminació de la Discriminació 
Racial o Ètnica

TELÈFON GRATUÏT: 900 20 30 41 
info@asistenciavictimasdiscriminacion.org 
www.igualdadynodiscriminacion.es

CCAA Ciutat Adreça Dades de contacte
Entitat que participa a 

la gestió del servei
Andalusia Sevilla C/ Doña María Coronel,14.

41003
Telf: 954 31 33 33/44
sevilla.social@accem.es

ACCEM

Aragó Saragossa C/ Agustina de Aragón 47,
(L1 y 2)

Telf: 976205787
fsgaragon@gitanos.org

Fundación Secretariado Gitano

Astúries Gijón Avda. del Llano, 27. Bajo.
33209

Telf: 985 16 56 77
asturias.juridico@accem.es

ACCEM

C. La Manxa Ciudad Real Avda. de la Mancha,9,13001 Telf: 926 92 04 95 Fundación CEPAIM

C. La Manxa Toledo Travesía Barrio del Rey, 2-1.º
45001

Telf: 925 25 72 35
clm.juridico1@mpdl.org

Movimiento por la Paz – MPDL

C. Valenciana València C/ Juan Fabregat 5 bajo.46007 Telf: 96 392 53 02 Fundación CEPAIM

Castella i Lleó Valladolid C/ Fray Luis de León 14. 47002 Telf:983 309 915 
valladolid.nodiscriminacion@redacoge.org

RED ACOGE

Cantàbria Santander C/ José María Cossío, 31 
Bajo.39011

Telf: 942 32 22 81
fsgsantander@gitanos.org

Fundación Secretariado Gitano

Catalunya Barcelona C/ Pere Vergés,1. 08020 Telf: 93 305 71 73
cat.juridica@mpdl.org

Movimiento por la Paz - MPDL

Extremadura Mèrida Avda. Juan Carlos I. 52. Ba-
jo-Dcha.05800

Telf: 924 30 39 79
fsgmerida@gitanos.org

Fundación Secretariado Gitano

Galícia Lugo Ronda del Carmen 50.
27004

Telf: 982 26 54 22
fsglugo@gitanos.org

Fundación Secretariado Gitano

Illes Balears Palma de 
Mallorca

C/ Arquitecto Bennasar, n.º 73.
07004

Telf: 971 29 50 00
orluve@cruzroja.es

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Illes Canàries Palma de G. 
Canaria

C/ Lord Byron, n.º 9.
35005

Telf: 928 29 33 74
rumade@cruzroja.es

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

La Rioja Logronyo C/ Beneficiencia 2.
26005

Telf: 941 22 52 12 
mayoral.rioja@cruzroja.es

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Madrid Madrid C/ Ahijones s/n.
28018

Telf: 914 22 09 60
fsg@gitanos.org
igualdaddetrato@gitanos.org

Fundación Secretariado 
Gitano (FSG) Oficina Central de 
Coordinacion del Servicio

Madrid Madrid C/ Mesón de Paredes n.º 39.
28012

Telf: 915 30 71 99 
solidaridadmci@gmail.com

Movimiento contra 
la Intolerancia

Madrid Madrid C/ Marques de Lema, 13. sot 1 Telf: 91 598 51 56
madrid@cepaim.org

Fundación CEPAIM

Melilla Melilla C/ Duquesa de la Victoria, 3-1.º 
52004

Telf: 952 68 01 68
melilla@mpdl.org

Movimiento por la Paz – MPDL

Múrcia Múrcia C/ Alberto Sevilla 1, Bque 1, Esc 
5. 30011

Telf: 968 271 652/968 248 121 
murcia.nodiscriminacion@redacoge.org

RED ACOGE

Navarra Pamplona C/ San Blas, n.º 2.
31014

Telf: 948 38 26 80 
fsgpamplona@gitanos.org

Fundación Secretariado Gitano

País Basco Vitòria C/ Antonio Machado 48-52 
Bajo. 01010

Telf: 945 21 37 89
fsgvitoria@gitanos.org

Fundación Secretariado Gitano

mailto:info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
http://www.igualdadynodiscriminación.es
mailto:sevilla.social@accem.es
mailto:fsgaragon@gitanos.org
mailto:asturias.juridico@accem.es
mailto:clm.juridico1@mpdl.org
mailto:valladolid.nodiscriminacion@redacoge.org
mailto:fsgsantander@gitanos.org
mailto:cat.juridica@mpdl.org
mailto:fsgmerida@gitanos.org
mailto:fsglugo@gitanos.org
mailto:orluve@cruzroja.es
mailto:rumade@cruzroja.es
mailto:mayoral.rioja@cruzroja.es
mailto:fsg@gitanos.org
mailto:igualdaddetrato@gitanos.org
mailto:solidaridadmci@gmail.com
mailto:madrid@cepaim.org
mailto:melilla@mpdl.org
mailto:murcia.nodiscriminacion@redacoge.org
mailto:fsgpamplona@gitanos.org
mailto:fsgvitoria@gitanos.org
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Annex 1.5  Oficines d’Atenció a Persones amb 
Discapacitat a Espanya

COMUNITAT 
AUTÒNOMA

DENOMINACIÓ COMPETÈNCIES CONTACTE

ANDALUSIA

Discapacidad Responde
http://www.
discapacidadenandalucia.
es/?p=3758

Un servei per a la ciutadania andalusa en general i en par-
ticular a les persones amb discapacitat i les seves famílies. 
Es tracta de servei permanent que atendrà les demandes 
d’informació els 365 anys de l’any, amb una cobertura de 24 
hores els set dies de la setmana.
Utilitzant qualsevol d’aquestes vies, la ciutadania rebrà una 
resposta àgil als seus dubtes sobre els Centres de Valoració 
i Orientació, el reconeixement de Grau de Discapacitat, les 
Targetes Acreditatives de Grau de Discapacitat i d’Apar-
cament per a persones amb mobilitat reduïda, així com 
sobre els temps de resposta o informació d’expedients i 
certificats, entre d’altres. Les peticions d’informació personal 
es traslladaran al Centre de Valoració i Orientació on s’estigui 
tramitant l’expedient i serà des del propi Centre des d’on, 
de forma personalitzada i via telefònica, e-mail, correu 
postal, cita personal, etc. amb el compliment i/o reserva que 
exigeix la Llei de protecció de dades personals, es facilitarà la 
informació sol·licitada.

Telèfon de Discapacidad 
Responde
(902 455 564)
Salud Responde
(902 505 060),
o bé a través del correu electrònic: 
saludresponde@juntadeanda-
lucia.es
Telèfon-fax 953 018 715, 
serveis habilitats per aquelles per-
sones que presenten discapacitat 
auditiva.

CANÀRIES

Portal de la discapacitat Informació sobre els diversos recursos i serveis posats a 
disposició del col·lectiu de persones amb discapacitat.
http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/politicasso-
ciales/discapacidad/

http://www.gobiernodecana-
rias.org/ccdpsv/politicassocia-
les/discapacidad/

 
COMUNITAT 
VALENCIANA

Defensor del discapacitat
Direcció General de persones 
con discapacidad

El Defensor del Discapacitat és l’òrgan comissionat del 
Govern valencià per a la defensa dels drets dels discapacitats 
físics, psíquics i sensorials, i en especial per coadjuvar a la 
seva promoció i plena integració a la societat.

Són atribucions del Defensor del Discapacitat:

–  Rebre i tramitar les queixes per les discriminacions, demo-
res o altres anomalies patides pels discapacitats, recollint 
informació dels òrgans administratius competents.

–  Analitzar l’actuació de les administracions públiques i de 
la iniciativa privada en relació amb el compliment de la 
normativa sobre integració social i laboral dels disminuïts 
físics, psíquics i sensorials, i posar en coneixement de 
les autoritats competents les irregularitats o disfuncions 
detectades.

–  Donar compte de la seva actuació al Govern valencià, a qui 
podrà elevar quantes propostes o recomanacions consi-
deri adients en ordre a ka integració dels discapacitats.

http://www.bsocial.gva.es/web/
discapacitados
Telèfon: 961 24 75 53
Fax: 961 24 77 21
Correu electrònic:
andres_juacam@gva.es

http://www.discapacidadenandalucia.es/?p=3758
http://www.discapacidadenandalucia.es/?p=3758
http://www.discapacidadenandalucia.es/?p=3758
mailto:saludresponde%40juntadeandalucia.es?subject=
mailto:saludresponde%40juntadeandalucia.es?subject=
http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/politicassociales/discapacidad/
http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/politicassociales/discapacidad/
http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/politicassociales/discapacidad/
http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/politicassociales/discapacidad/
http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/politicassociales/discapacidad/
http://www.bsocial.gva.es/web/discapacitados
http://www.bsocial.gva.es/web/discapacitados
mailto:andres_juacam%40gva.es?subject=
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COMUNITAT 
AUTÒNOMA

DENOMINACIÓ COMPETÈNCIES CONTACTE

EXTREMADURA

Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia 
(SEPAD) del Gobierno de 
Extremadura

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, garanteix a les persones amb 
discapacitat, un espai d’atenció que abarca l’atenció a nens i 
adults a la xarxa establerta per a tals efectes:
Consolidant la xarxa d’atenció a les persones amb discapa-
citat.

–  Atenent a les persones amb discapacitat, amb els criteris 
establerts en el Marco de Atención a la Discapacidad en 
Extremadura (MADEX), afiançar la qualitat en els serveis.

–  Desenvolupant actuacions orientades a coordinar, 
gestionar i endreçar els centres d’atenció a persones amb 
discapacitat de gestió pròpia i concretats/subvencionats.

–  Adaptant la normativa sobre discapacitat a la Comunitat 
Autònoma d’Extremadura i situant-la en l’àmbit de la 
Convenció Internacional sobre els drets de les Persones 
amb Discapacitat.

–  Procurant la normalització i inclusió social de persones 
amb discapacitat, mitjançant programes d’habilitació social 
i desenvolupament de l’autonomia personal.

Serveis Centrals
Avenida de las Américas, n.º 4, 
06800, Mérida (Badajoz)

Gerències Territorials
BADAJOZ Ronda del Pilar, 5 06002 
Badajoz
CÁCERES Plaza Hernán Cortés, 1 
10001 Cáceres

Centraliea SEPAD:
Telèfon: 924 00 85 30
http://sepad.gobex.es/es/web/
sepad/las-personas/discapaci-
dad/lineas-de-actuacion

Oficina per a la defensa dels 
drets de les persones amb 
discapacitat

L’Oficina del Defensor de les persones amb discapacitat 
de la Comunitat Autònoma d’Extremadura, es crea com 
instrument necessari per promoure la defensa dels drets i 
interessos de les persones amb discapacitat.

Objectiu: Ser el mitjà per fer arribar als poder públics, les 
necessitats i dificultats generals del col·lectiu de persones 
amb discapacitat, i analitzar els comportaments i actuacions 
que puguin ser lesius per als seus drets o interessos, posant 
de manifest situacions dignes d’emparament o susceptibles 
de regulació.

Actua de forma autònoma col·laborant amb els poders 
públics per aconseguir el benestar social i l’efectiva i total 
realització personal i integració social de les persones amb 
discapacitat, desenvolupant una tasca d’assessorament i 
proposta sobre les matèries que afecten els seus drets i 
interessos.

La Conselleria de Sanitat i Dependència, donarà la col·la-
boració i promourà que la resta de les Conselleries que 
integren la Junta d’Extremadura col·laboren d’igual forma en 
la consecució dels objectius perseguits.

Funcions

–  Promoure la defensa dels drets de les persones amb 
discapacitat de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.

–  Col·laborar amb els poders públics en la consecució del 
benestar de les persones amb discapacitat física, intel·lec-
tual i sensorial.

–  Emetre informes relatius a la realitat, situació i necessitats 
de les persones amb discapacitat de la Comunitat Autòno-
ma d’Extremadura.

–  Formular suggeriments, propostes o recomanacions 
sobre les qüestions que afecten als drets inherents de les 
persones amb discapacitat.

–  Fomentar el respecte als drets de les persones amb disca-
pacitat i el compliment de la normativa vigent en matèria 
de discapacitat.

–  Informar de quantes deficiències i irregularitats detecti 
en l’exercici de les seves funcions i afectem als drets de 
les persones amb discapacitat, plantejant solucions per 
resoldre-ho.

–  Informar, en els suposats que estimi procedent, els projec-
tes de disposicions normatives que li siguin presentats.

–  Dirigir-se als òrgans competents proposant l’aprovació i en 
el seu cas modificació de la normativa vigent.

–  Realitzar actuacions per a la difusió i divulgació dels drets i 
necessitats de les persones amb discapacitat, impulsant la 
realització de campanyes de sensibilització social.

Tfn: 924 49 19 14
registro@defensordeldiscapa-
citado.org

http://sepad.gobex.es/es/web/sepad/las-personas/discapacidad/lineas-de-actuacion
http://sepad.gobex.es/es/web/sepad/las-personas/discapacidad/lineas-de-actuacion
http://sepad.gobex.es/es/web/sepad/las-personas/discapacidad/lineas-de-actuacion
mailto:registro@defensordeldiscapacitado.org
mailto:registro@defensordeldiscapacitado.org
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COMUNITAT 
AUTÒNOMA

DENOMINACIÓ COMPETÈNCIES CONTACTE

 
GALICIA

Portal de benestar/ Disca-
pacitat

Ajuda directa, atenció prematura, plans d’acció Consellería de Trabajo y Bienestar- 
Secretaria General de Política 
Social
Edificios Administrativos - San 
Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
traballoebenestar.xunta.es
tfno: 981 54 00 76/ 981 54 18 07
Tfn emergències: 900333666

 
COMUNITAT 

FORAL 
DE NAVARRA

Àrea Discapacitat En aquesta àrea pot consultar la informació que el Govern 
de Navarra ofereix a les persones per a qui les seves res-
ponsabilitats d’integració educativa, laboral o social, es trobin 
disminuïdes com a conseqüència d’una deficiència, en les 
seves capacitats físiques, psíquiques o sensorials.
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+socia-
les/Discapacidad/

A la web hi ha un formulari per 
consultes i suggeriments.
http://www.navarra.es/home_
es/Temas/Asuntos+sociales/
Discapacidad/

REGIÓ
DE MÚRCIA

Sanitat i Política Social

Observatori Regional de la 
Discapacitat

No entra dins de les compe-
tències del citat Observatori 
la recollida de consultes o 
queixes de persones amb dis-
capacitat en matèria d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació 
i accessibilitat universal. La 
citada competència podria 
trobar-se parcialment ubicada 
a la Inspecció de Serveis Socials 
de la Regió de Múrcia, ja que 
segons el Decret n.º 3/2015, de 
23 de gener, pel que es regula 
l’autorització, l’acreditació, el 
registre i la inspecció d’Entitats, 
Centres i Serveis Socials de la 
Comunitat Autònoma de la 
Regió de Múrcia i s’estableix la 
tipologia bàsica dels mateixos.

Àmbits

–  Salut i prevenció.
–  Atenció prematura.
–  Integració escolar educació especial.
–  Rehabilitació integral.
–  Formació laboral i ocupació.
–  Accessibilitat i noves tecnologies.
–  Serveis socials.
–  Oci, cultura temps lliure.
–  Coordinació interdepartamental.

Funcions

–  Recollir i analitzar la informació de totes les fonts dispo-
nibles.

–  Formular recomanacions i propostes per millorar els 
indicadors i sistemes d’informació.

–  Avaluar l’impacte de les mesures en matèria de discapa-
citat.

–  Proposar la realització d’estudis i informes tècnics.
–  Proposar la difusió d’informacions estadístiques, estudis, 

informes, documents, normes tècniques o experiències 
innovadores.

–  Qualsevol altra funció o activitat per a la consecució dels 
objectius marcats.

Consejería Trabajo y Política Social
Avda. de la Fama, 3
30003 Múrcia
Telèfon: 968 36 54 81
Fax: 968 36 51 74
Correu electrònic: ord@listas.
carm.es
http://www.carm.es/web/pagi-
na?IDCONTENIDO=5137&IDTI-
PO=11&RASTRO=c883$m5801

traballoebenestar.xunta.es
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Discapacidad/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Discapacidad/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Discapacidad/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Discapacidad/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Discapacidad/
mailto:ord%40listas.carm.es?subject=
mailto:ord%40listas.carm.es?subject=
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5137%26IDTIPO=11%26RASTRO=c883$m5801
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5137%26IDTIPO=11%26RASTRO=c883$m5801
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5137%26IDTIPO=11%26RASTRO=c883$m5801
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Annex 2.
On denunciar 
delictes d’odi. 
Recursos per a víctimes 
de delictes d’odi
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Annex 2.1  On denunciar els delictes d’odi

a) Forces i Cossos de Seguretat. Telèfons de denúncia:

 — Guàrdia Civil 900 100 062

 — Policia Nacional 900 100 091

Des de l’any 2014 disposen d’un protocol específic d’actuació en matèria de delictes 
d’odi.

b) Cossos policials autonòmics:

 — Cos General de Policía Canária: 
http://www.gobiernodecanarias.org/cgpoliciacanaria/

 — Ertzaintza: 
https://www.ertzaintza.net/

 — Mossos d’Esquadra. Disposen d’un protocol específic d’actuació en cas de delic-
tes d’odi, que pot consultar-se en el següent document: Procediment de fets 
delictius motivats per l’odi o la discriminació.

c) Jutjats de guàrdia.

d)  Fiscalies provincials. S’acompanya a continuació la relació de serveis a les 
Fiscalies provincials especialitzades en matèria de delictes d’odi i discriminació.

http://www.gobiernodecanarias.org/cgpoliciacanaria
https://www.ertzaintza.net
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Annex 2.2  Relació de Serveis de les Fiscalíes 
Provincials per a la Tutela Penal de la 
Igualtat i contra la Discriminació

NOM FISCALIA PROVÍNCIA CCAA ADREÇA

D. DAVID CALVO LÓPEZ Fiscalía Provincial de Almería Almería Andalusia Reina Regente, 4 
(04001)

D. ANDRÉS ÁLVAREZ MEDIALDEA Fiscalía Provincial de Cádiz Cádiz Andalusia Cuesta de las Calesas, 
s/n (11006)

D. JUAN JOSÉ GARCÍA CRIADO Fiscalía Provincial de Córdoba Córdoba Andalusia Plaza de la Constitu-
ción, 4 (14004)

D. FRANCISCO J. HERNÁNDEZ 
GUERRERO

Fiscalía Provincial de Granada Granada Andalusia Avda. del Sur, s/n, 
Edificio La Caleta, 7.º
18071

DOÑA PATRICIA RODRÍGUEZ LASTRAS Fiscalía Provincial de Huelva Huelva Andalusia Alameda Sundheim, 
26, 21003

D. CRISTÓBAL JIMÉNEZ JIMÉNEZ Fiscalía Provincial de Jaén Jaén Andalusia Arquitecto Berges, 16, 
(23007)

DOÑA MARÍA TERESA VERDUGO 
MORENO

Fiscalía Provincial de Màlaga Màlaga Andalusia Fiscal Luis Portero 
García, s/n (2971)

DOÑA CARMEN ESCUDERO MORA Fiscalía Provincial de Sevilla Sevilla Andalusia Avda. Menéndez 
Pelayo, 2 (41004)

D. FELIPE ZAZURCA GONZÁLEZ Fiscalía Provincial de Huesca Huesca Aragó Moya, 4 (22002)

D. JORGE MORADELL ÁVILA Fiscalía Provincial de Teruel Teruel Aragó Plaza San Juan, 6. 
(44.001)

DOÑA YOLANDA CANTÓN RAYADO Fiscalía Provincial de Zaragoza Zaragoza Aragó Coso, 1 (50003)

D. ALBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Fiscalía Provincial de Oviedo Oviedo Astúries Comandante Caballe-
ro, 3 (33071)

D. JOSÉ DÍAZ CAPPA Fiscalía Provincial de Palma de 
Mallorca

Palma de Mallorca Balears Plaza del Mercat, 12 
(07001)

D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ RODRÍGUEZ Fiscalía Provincial de Las Palmas de 
Gran Canaria

Las Palmas de Gran 
Canaria

Canàries Plaza de San Agustín, 6 
(35001)

DOÑA ENRIQUETA DE ARMAS ROLDÁN Fiscalía Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife

Santa Cruz de 
Tenerife

Canàries Avda. del Tres de 
Mayo 3 (38003)

D. ENRIQUE SARABIA MONTALVO Fiscalía Provincial de Santander Santander Cantàbria Avda. Pedro San 
Martín, s/n.- 39007

D. JAVIER RODRÍGUEZ PÉREZ Fiscalía Provincial de Ávila Ávila Castella i Lleó Plaza de la Santa, 2 
(05001)

D. SANTIAGO MENA CERDÁ Fiscalía Provincial de Burgos Burgos Castella i Lleó Paseo de la Isla, 6 
(09071)

D. AVELINO FIERRO GÓMEZ Fiscalía Provincial de León León Castella i Lleó Cid, 20 (24003)

DOÑA M.ª LOURDES RODRÍGUEZ REY Fiscalía Provincial de Palencia Palencia Castella i Lleó Plaza Abilio Calderón 
s/n.- (34001)

D. ANTONIO VIEIRA MORANTE Fiscalía Provincial de Salamanca Salamanca Castella i Lleó Plaza de Colón, s/n 
(37071)

DOÑA BEATRIZ DE RAMOS VILARIÑO Fiscalía Provincial de Segovia Segovia Castella i Lleó San Agustín, 28 (40071

DOÑA MARÍA JOSÉ BURGOS MONGE Fiscalía Provincial de Soria Soria Castella i Lleó Aguirre, 3. (42002.)

DOÑA ESTER PÉREZ JEREZ Fiscalía Provincial de Valladolid Valladolid Castella i Lleó Angustias 21, (47003)

D. RAFAEL CARLOS DE VEGA IRAÑETA Fiscalía Provincial de Zamora Zamora Castella i Lleó El Riego, 5-3.º (49004)

DOÑA MARÍA ISABEL PEÑARRUBIA 
SÁNCHEZ

Fiscalía Provincial de Albacete Abacete Castella la Manxa San Agustín, 1 (02001)

D. JESÚS CABALLERO KLINK Fiscalía Provincial de Ciudad Real Ciudad Real Castella la Manxa Eras del Cerrillo, 3 
(13071)
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NOM FISCALIA PROVÍNCIA CCAA ADREÇA

D. JOSÉ ERNESTO FERNÁNDEZ PINOS Fiscalía Provincial de Cuenca Cuenca Castella la Manxa Gerardo Diego, 8.- 
16004

DOÑA DOLORES GUIARD ABASCAL Fiscalía Provincial de Guadalajara Guadalajara Castella la Manxa Dr. Fernando Iparra-
guirre, 10 (19071)

D. LUIS IBAÑEZ CUESTA Fiscalía Provincial de Toledo Toledo Castella la Manxa Plaza del Ayuntamien-
to, 3 (45002)

D. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR Fiscalía Provincial de Barcelona Barcelona Catalunya Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 11 - 08075

D. VÍCTOR PILLADO QUINTAS Fiscalía Provincial de Girona Girona Catalunya Plaza de la Catedral, 2, 
17071

D. JORGE LUCIA MORLANS Fiscalía Provincial de Lleida Lleida Catalunya Canyeret, 1-4.º 
(25071),

DOÑA ANA BELÉN FARRERO RÚA Fiscalía Provincial de Tarragona Tarragona Catalunya Av. Lluís Companys, 
10, (43005)

D. JULIO LÓPEZ ORDIALES Fiscalía Provincial de Badajoz Badajoz Extremadura Avda. de Colón, 4 
(06001)

DOÑA CARMEN BARQUILLA BERMEJO Fiscalía Provincial de Cáceres Cáceres Extremadura Ronda de San Francis-
co, s/n – 10002

D. LUIS VÁZQUEZ SECO Fiscalía Provincial de A Coruña A Coruña Galícia Calle del Capitán Juan 
Varela, s/n 15007

D. JAVIER REY OZORES Fiscalía Provincial de Lugo Lugo Galícia Plaza de Avilés, s/n 
(27002)

D. FLORENTINO DELGADO AYUSO Fiscalía Provincial de Ourense Ourense Galícia Pza. Concepción 
Arenal, s/n –32071

D. SERVANDO CAIÑO DA SILVA Fiscalía Provincial de Pontevedra Pontevedra Galícia Francisco Tomás y 
Valiente, s/n (36001)

DOÑA ANA ISABEL GARCIA LEON Fiscalía Provincial de Madrid Madrid Madrid Capitán Haya, 53 – 9.º 
28071

D. JOSÉ MARÍA ESPARZA ARANDA Fiscalía Provincial de Murcia Murcia Múrcia Ronda de Garay, 5
30003

DOÑA MARÍA CRUZ GARCÍA HUESA Fiscalía Provincial de Pamplona Pamplona Navarra San Roque, 4 -31001

D. LUIS MARÍA FERNÁNDEZ GÓMEZ DE 
SEGURA

Fiscalía Provincial de Logroño Logroño La Rioja Víctor Pradera, 2.-
26001

DOÑA ANA ÁVILA TABLADO Fiscalía Provincial de Vitoria Álava País Basc Av. Gasteiz, 18- 01008

DOÑA M.ª IDOYA ZURIARRAIN 
FERNÁNDEZ

Fiscalía Provincial de San Sebastián Guipúzcoa País Basc Teresa de Calcuta, 1 
(20071)

DOÑA ANA LAURA NÚÑEZ PORTILLO Fiscalía Provincial de Bilbao Vizcaya País Basc Barroeta Aldamar, 10 
(48001)

D. RAMÓN SILES SUAREZ Fiscalía Provincial de Alicante Alicante València Plaza del Ayuntamien-
to, s/n (03002)

D. DIEGO JUAN MONTAÑÉS LOZANO Fiscalía Provincial de Castellón Castellón València Bulevar Blasco Ibáñez, 
3 (12003)

DOÑA CARMEN ANDREU ARNALTE Fiscalía Provincial de Valencia Valencia València Avda. del Saler, 14, 
Ciudad de la Justicia 
(46071)
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Annex 2.3  Oficines d’Assistència a les Víctimes 
de Delictes

La Llei Orgànica 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima del delicte confe-
reix en el seu article 23 a les Oficines d’Assistència a les Víctimes la tasca d’avaluar les 
necessitats especials de protecció de les víctimes, amb especial consideració als de-
lictes comesos per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió 
o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, 
el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, malaltia o discapacitat.

L’article 28 defineix les funcions de les Oficines d’Assistència a les Víctimes, entre 
les que destaca la coordinació dels diferents òrgans, institucions i entitats compe-
tents per a la prestació de serveis de recolzament a la víctima.

Oficines Estatals d’Assistència a les Víctimes de Delictes

CC. AA. DIRECCIÓN TELÉFONO FAX

C. A. DE ILLES BALEARS

PALMA DE MALLORCA Vía Alemania, 5 semisótano
Edificio de los Juzgados
07003 PALMA DE MALLORCA
victimas.mallorca@justicia.es

971678611 971725550

IBIZA Avda. Isidor Macabich, 4
07800 Eivissa
victimas.ibiza@justicia.es

971195044 971316925

MAHÓN c/ Antoni Joan Alemany, n.º 2
Mahón 07701
victimas.mahon@justicia.es

971368501 971364819

C. A. DE CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA C/ Ramón y Cajal, 1
Edificio Nuevo de los Juzgados
05001 AVILA
victimas.avila@justicia.es

920 359038 920 359038

BURGOS Avda. Reyes Católicos, 53
Edificio Nuevo de los Juzgados
09006 BURGOS
victimas.burgos@justicia.es

947 284440
947 284441
(Psicóloga)

947 284442

LEÓN Avda. del Ingeniero Sáenz de Miera, 6 – planta baja
Edf. Nueva Oficina Judicial
24009 LEÓN
victimas.leon@justicia.es

987 895263 987 895175

PALENCIA C/ Menéndez Pelayo, 2 - semisótano
34001 PALENCIA
victimas.palencia@justicia.es

979 167756 979 702822

PONFERRADA Avda. de las Huertas del Sacramento, 14 – planta baja
Edificio de los Juzgados
24402 PONFERRADA (LEÓN)
victimas.ponferrada@justicia.es

987 451294 987 416285

SALAMANCA Plaza de Colón, 8 – planta baja
Edificio Nuevo de los Juzgados
37001 SALAMANCA
Victimas.salamanca@justicia.es

923 284554 923 284770

SEGOVIA C/ San Agustín, 28 - 2.ª planta
Palacio de Justicia
40001 SEGOVIA
victimas.segovia@justicia.es

921 462462 921 463239

SORIA C/ Aguirre, 3 – 2.ª planta
Palacio de Justicia
42002 SORIA
victimas.soria@justicia.es

975 214930 975 227908

mailto:victimas.mallorca@justicia.es
mailto:victimas.ibiza@justicia.es
mailto:victimas.mahon@justicia.es
mailto:victimas.avila@justicia.es
mailto:victimas.burgos@justicia.es
mailto:victimas.leon@justicia.es
mailto:victimas.palencia@justicia.es
mailto:victimas.ponferrada@justicia.es
mailto:Victimas.salamanca@justicia.es
mailto:victimas.segovia@justicia.es
mailto:victimas.soria@justicia.es
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CC. AA. DIRECCIÓN TELÉFONO FAX

VALLADOLID C/ de las Angustias, 40 - 44 - planta baja
Edificio Nuevo de los Juzgados
47003 VALLADOLID
victimas.valladolid@justicia.es

983 413460 983 413325

ZAMORA C/ San Torcuato 7 Bajo
Palacio de Justicia
49004 ZAMORA
victimas.zamora@justicia.es

980 559461 980 559726

C. A. DE CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE C/ San Agustín, 1 - planta baja derecha
Palacio de Justicia
02001 ALBACETE
victimas.albacete@justicia.es

967 596642 967 596642

CIUDAD REAL C/ de las Eras del Cerrillo, 3 – 1.ª planta
Edificio Nuevo de los Juzgados
13071 CIUDAD REAL
victimas.ciudadreal@justicia.es

926 278850 926 278851

CUENCA C/ Gerardo Diego, 8
Edificio Nuevo de los Juzgados
16071 CUENCA
victimas.cuenca@justicia.es

969 247071 969 247241

GUADALAJARA Plaza Fernando Beladiez, s/n - 6.ª planta.
Palacio de Justicia
19001 GUADALAJARA
victimas.guadalajara@justicia.es

949 209970 949 209593

TOLEDO C/ Marqués de Mendigorría, 2
Edificio de los Juzgados
45003 TOLEDO
victimas.toledo@justicia.es

925 396022 925 396024

C. A. DE EXTREMADURA

BADAJOZ Avda. Antonio Masa Campos, 9 – 1.ª planta
06005 BADAJOZ
victimas.badajoz@justicia.es

924 260783 924 205282

MÉRIDA Avda. de las Comunidades, s/n
Palacio de Justicia
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
victimas.merida@justicia.es

924 304080 924 300511

CÁCERES Ronda de San Francisco, s/n – 3.ª planta
Edificio de los Juzgados
10002 CÁCERES
victimas.caceres@justicia.es

927 620295 927 620182

PLASENCIA C/ Juez Marino Barbero s/n
Palacio de Justicia
10600 PLASENCIA (CÁCERES)
victimas.plasencia@justicia.es

927 427514
927 415505

C. A. DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA Avda de la Justicia, s/n
Ciudad de la Justicia Fase II
30011 MURCIA
victimas.murcia@justicia.es

968 229264 968 229275

CARTAGENA C/ Ángel Bruna, 21 – 2.ª planta
Palacio de Justicia
30204 CARTAGENA (MURCIA)
victimas.cartagena@justicia.es

968 326131 968 326143

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CEUTA C/ Serrano Orive, s/n
Palacio de Justicia
51001 CEUTA
victimas.ceuta@justicia.es

956 513295 856 200972

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

MELILLA Plaza del Mar, s/n
Edificio V Centenario/ Torre Norte, 5.ª planta dcha.
52001 MELILLA
victimas.melilla@justicia.es

952 698965 952 698967

mailto:victimas.valladolid@justicia.es
mailto:victimas.zamora@justicia.es
mailto:victimas.albacete@justicia.es
mailto:victimas.ciudadreal@justicia.es
mailto:victimas.cuenca@justicia.es
mailto:victimas.guadalajara@justicia.es
mailto:victimas.toledo@justicia.es
mailto:victimas.badajoz@justicia.es
mailto:victimas.merida@justicia.es
mailto:victimas.caceres@justicia.es
mailto:victimas.plasencia@justicia.es
mailto:victimas.murcia@justicia.es
mailto:victimas.cartagena@justicia.es
mailto:victimas.ceuta@justicia.es
mailto:victimas.melilla@justicia.es
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Oficines Autonòmiques d’Assistència a les Víctimes de Delictes

CC. AA. ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON FAX

C. A. DE ANDALUSIA http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/asistencia-victimas/servicio.html 

ALMERÍA Carretera de Ronda, 120,
bloque A-2.º
Ciudad de la Justicia.

almeria.sava.iuse@juntadeandalucia.es 950204005 950204002

GRANADA Avda. del Sur, 1, 1.º
Edificio de los Juzgados de la Caleta.

granada.sava.iuse@juntadeandalucia.es 662679167 958028758

JAÉN C/ Cronista González López, 3, bajo.
Juzgado de 1.ª Instancia.

jaen.sava.iuse@juntadeandalucia.es 953331375 953010753

CÓRDOBA Plaza de la Constitución, 4.
Juzgado de Guardia.

cordoba.sava.iuse@juntadeandalucia.es 957002460 957002464

SEVILLA C/ Menéndez Pelayo, 2.
Edf. Audiencia Provincial.

sevilla.sava.iuse@juntadeandalucia.es 955005010 955005011

CÁDIZ Cuesta de las Calesas, s/n.
Edf. Audiencia Provincial.

cadiz.sava.iuse@juntadeandalucia.es 956011630 956011612

HUELVA Alameda Sundheim, 28.
Palacio de Justicia.

huelva.sava.iuse@juntadeandalucia.es 959106881 959013869

MÁLAGA C/ Fiscal Luis Portero García, s/n.
Ciudad de la Justicia.

malaga.sava.iuse@juntadeandalucia.es 951939005 951939105

CAMPO DE GIBRALTAR Plaza de la Constitución, s/n.
Palacio de Justicia

algeciras.sava.iuse@juntadeandalucia.es 662978605 956027607

C. A. D’ARAGÓ
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/PresidenciaJusticia/AreasTematicas/
AJ_AdministracionJusticia/ci.002_Sedes_Organos_Administrativos_Judiciales.detalleDepartamento#section7

HUESCA C/ Moya, 4.
Edificio Audiencia Provincial.

victimas.huesca@justicia.es 974290141 974290141

TERUEL Plaza San Juan, 6.
Palacio de Justicia.

victimas.teruel@justicia.es 978647543 978647543

 ZARAGOZA Avenida Ranillas, 89-97.
Ciudad de la Justicia.
Edif. Fueros de Aragón, esc. A, planta 1.ª

victimas.zaragoza@justicia.es 976208459 976397731

C. A. DEL PRINCIPAT 
D’ASTURIES

http://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.1569d9d59b54a86b015fd20378414ea0/?vgnextoid=ac816d9a
84a7d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&vgnextchannel= c6273fa2c851d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.
http.lang=es

GIJÓN Plaza del Decano Eduardo Isabeta, s/n. victimas.gijón@justicia.es 985197204

OVIEDO C/ Comandante Caballero, s/n. 985968937

C. A. DE CANTÀBRIA
http://pmcc.cantabria.es/web/direccion-general-justicia/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETA-
LLE/16602/1905161

SANTANDER Avda. Pedro San Martín, s/n.
Complejo Judicial «Las Salesas».

oavictimas.santander@juscantabria.es 942357145 942357100

C. A. DE  CANÀRIES
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/inicio/informacion_servicios/servicios_recur-
sos_igualdad/centros_atencion/lanzarote.html

ARRECIFE DE LANZAROTE
(LANZAROTE)

C/ Salvador Allende, s/n. victimasdeldelito.antonia@cabildodelan-
zarote.com

928806302 928804200

C. A. DE CATALUNYA http://justicia.gencat.cat/ca/departament/adreces_i_telefons

BARCELONA Gran Vía de les Corts Catalanes, 111. victimasbarcelona.dj@gencat.cat 935548700 935549064

GIRONA Placa de Josep Maria Lidón Corbí,1. victimagir@gencat.cat 972942567 972942376

LLEIDA C/ Del Canyeret, 21-23. 973725505 973725741

TARRAGONA Avda. del President Lluis Companys, 10. victimatarragona.dji@gencat.net 977220922 977920108

TORTOSA Plaza dels estudis, s/n. sgtebre.dj@gencat.cat 977448088

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/asistencia-victimas/servicio.html
mailto:almeria.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:granada.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:jaen.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:cordoba.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:sevilla.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:cadiz.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:huelva.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:malaga.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:algeciras.sava.iuse@juntadeandalucia.es
mailto:josejoaquin.vicente@justicia.es
mailto:victimas.teruel@justicia.es
mailto:victimas.zaragoza@justicia.es
http://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.1569d9d59b54a86b015fd20378414ea0/?vgnextoid=ac816d9a84a7d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&vgnextchannel=c6273fa2c851d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.1569d9d59b54a86b015fd20378414ea0/?vgnextoid=ac816d9a84a7d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&vgnextchannel=c6273fa2c851d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/justicia/menuitem.1569d9d59b54a86b015fd20378414ea0/?vgnextoid=ac816d9a84a7d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&vgnextchannel=c6273fa2c851d210VgnVCM1000008714e40aRCRD&i18n.http.lang=es
mailto:victimas.gijón@justicia.es
http://pmcc.cantabria.es/web/direccion-general-justicia/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16602/1905161
http://pmcc.cantabria.es/web/direccion-general-justicia/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16602/1905161
mailto:oavictimas.santander@juscantabria.es
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/inicio/informacion_servicios/servicios_recursos_igualdad/centros_atencion/lanzarote.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/inicio/informacion_servicios/servicios_recursos_igualdad/centros_atencion/lanzarote.html
mailto:victimasdeldelito.antonia@cabildodelanzarote.com
mailto:victimasdeldelito.antonia@cabildodelanzarote.com
http://justicia.gencat.cat/ca/departament/adreces_i_telefons
mailto:victimasbarcelona.dj@gencat.cat
mailto:victimagir@gencat.cat
mailto:victimatarragona.dji@gencat.net
mailto:sgtebre.dj@gencat.cat


85 GUIA PRÀCTICA. PROFESSIONALS

CC. AA. ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON FAX

C. A. VALENCIANA http://www.sinmaltrato.gva.es/donde-acudir-oficina-atencion-victimas-delito

ALACANT Avd. Aguilera, 53.
Palacio de la Justicia.

avd_ali@gva.es 965935714 965935824

ALCOI C/ Casablanca, 1-5.
(Retén Policía Local).

oav_alc@gva.es 965549052 965537183

BENIDORM Passeig dels tolls, 2.
Palacio de Justicia.

avd_ben@gva.es 966878822

DÈNIA Plaza de Jaume I, s/n.
Palacio de Justicia.

avd_den@gva.es 966428319 966428319

ELCHE C/ Eucaliptus, s/n.
Palacio de Justicia.

avd_elx@gva.es 966917073

GANDIA Plaza Rei JaumeI, 6, bajo avd_gan@gva.es 962959528 962959578

ORIHUELA Plaza de Santa Lucía, s/n.
Palacio de Justicia.

avd_ori@gva.es 965359588

TORREVIEJA C/ Patricio Zammit, 50, 1.º
Palacio de Justicia.

avd_tor@gva.es 966926520

CASTELLÓ Bulevar Blasco Ibáñez, 10. avd_cas@gva.es 964621685 964621937

VILLARREAL C/ Matilde Salvador, 2.
Ciudad de la Justicia.

avd_vil@gva.es 964738273

VINARÒS Avda. Libertad, s/n. avd_vin@gva.es 964450082 964455105

VALENCIA Avda. del Profesor López Piñero, 14.
Ciutat de la Justicia.

avd_val@gva.es 961927154 961927155

ALZIRA Ronda Algemesí, 13.
Edificio de los Juzgados.

avd_alz@gva.es 962418954

PATERNA Avda. Vicente Mortes, 114.
Palacio de Justicia.

avd_pat@gva.es 963108393

REQUENA C/ Honrubia, s/n.
Palacio de Justicia.

avd_req@gva.es 962300326

TORRENT C/ 6 de diciembre, 11. avd_torrent@gva.es 961552223 961926800

UTIEL C/ García Berlanga, 60 bajo
(Retén Policía Local).

avd_utiel@gva.es 962173126 962174506

C. A. DE GALÍCIA http://cpapx.xunta.es/servizos-de-atencion-a-vitima-e-a-cidadania

A CORUÑA C/ Monforte, s/n.
Edf. Nuevo de los Juzgados – Decanato.

cidadan-e-vitimas.coruna@justicia.es 981182179

FERROL C/ Coruña, 55, bajo. cidadan-e-vitimas.ferrol@justicia.es 981337339 981337507

OURENSE Plaza Concepción Arenal, s/n. cidadan-e-vitimas.ourense@justicia.es 988687186 988687188

PONTEVEDRA C/ Francisco Tomás y Valiente, s/n. cidadan-e-vitimas.pontevedra@justicia.es 986805908 986805908

LUGO C/ Armando Durán, s/n. cidadan-e-vitimas.lugo@justicia.es 982889063 982889064

SANTIAGO DE COMPOSTELA C/ Viena s/n. cidadan-e-vitimas.santiago@justicia.es 981540358 881997118

VIGO C/ Lalín, 4 planta baja.
Edificio Nuevo.

cidadan-e-vitimas.vigo@justicia.es 986817851 986817850

C. FORAL DE NAVARRA http://www.navarra.es/home_es/Temas/Justicia/Atencion+a+victimas/

PAMPLONA C/ Monasterio Irache, 22, bajo. oasistencia.victimas.delito@cfnavarra.es 848421387 848421386

LA RIOJA http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=821408

CALAHORRA Avda. de Numancia, 26. 941145346

HARO Plaza Castañares, s/n.
Edificio Cid Paternina.
Sede Juzgados.

941305626

LOGROÑO C/ Muro de la Mata, 8, principal. 941214734 941287117

C. A. DEL PAIS BASC http://www.justizia.net/atencion-al-publico?cpartjud=&ctipoorg=1241022436126&bbuscardirtel=Buscar

BILBAO C/ Ibáñez de Bilbao, 3. sav48-1@aju.ej-gv.es 900400028 944016646

SAN SEBASTIAN Plaza Teresa de Calcuta, 1, 1.ª planta. sav20-1@aju.ej-gv.es 900100928 943004376

http://www.sinmaltrato.gva.es/donde-acudir-oficina-atencion-victimas-delito
mailto:avd_ali@gva.es
mailto:oav_alc@gva.es
mailto:avd_ben@gva.es
mailto:avd_den@gva.es
mailto:avd_elx@gva.es
mailto:avd_gan@gva.es
mailto:avd_ori@gva.es
mailto:avd_tor@gva.es
mailto:avd_cas@gva.es
mailto:avd_vil@gva.es
mailto:avd_vin@gva.es
mailto:avd_val@gva.es
mailto:avd_alz@gva.es
mailto:avd_pat@gva.es
mailto:avd_req@gva.es
mailto:avd_torrent@gva.es
mailto:avd_utiel@gva.es
http://cpapx.xunta.es/servizos-de-atencion-a-vitima-e-a-cidadania
mailto:cidadan-e-vitimas.coruna@justicia.es
mailto:cidadan-e-vitimas.ferrol@justicia.es
mailto:cidadan-e-vitimas.ourense@justicia.es
mailto:cidadan-e-vitimas.pontevedra@justicia.es
mailto:cidadan-e-vitimas.lugo@justicia.es%20
mailto:cidadan-e-vitimas.santiago@justicia.es%20
mailto:cidadan-e-vitimas.vigo@justicia.es%20
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Justicia/Atencion+a+victimas/
mailto:oasistencia.victimas.delito@cfnavarra.es
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=821408
http://www.justizia.net/atencion-al-publico?cpartjud=%26ctipoorg=1241022436126%26bbuscardirtel=Buscar
mailto:sav48-1@aju.ej-gv.es
mailto:sav20-1@aju.ej-gv.es
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CC. AA. ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON FAX

VITORIA Avda. Gasteiz, 18, planta baja. sav01-1@aju.ej-gv.es 900180414 945004837

BARAKALDO Plaza Bide Onera, s/n,
planta baja.

sa48-bk1@aju.ej-gv.es 944001031 944001066

C. A. DE MADRID

MADRID C/ Julián Camarillo, 11.
Juzgados de lo Penal.

savictimasmadrid@gmail.com 900150909 914931468

ARANJUEZ C/ Patio de los Caballeros, s/n. 918916042 918929550

COSLADA C/ Colombia, 29. 916694181 916697097

FUENLABRADA C/ Rumanía, 2. 915580118

LEGANÉS Plaza Comunidad de Madrid, 5. 913307516 913307516

MÓSTOLES C/ Luis Jiménez de Asúa, s/n. 916647221 916647221

mailto:sav01-1@aju.ej-gv.es
mailto:sa48-bk1@aju.ej-gv.es
mailto:savictimasmadrid@gmail.com
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Annex 2.4  Entitats socials que donen assistència 
a víctimes de discriminació i delictes 
d’odi

Organització Adreça Telèfon Correu Web
Àmbit de 

discriminació

Movimiento contra la 
Intolerancia 1

C/ Mesón de Paredes, 
39. 28012 Madrid.

Delegacions:

– Madrid.
– Zaragoza.
– Valencia.
– Valladolid.
– Sevilla.
– Màlaga.

901101375

915285104
976319552
963735096
983374507
954543063
952608957

solidaridadmci@gmail.com http://www.movimientocontralain-
tolerancia.com/html/telefonoVicti-
ma/telefonoVictima.asp

Delictes d’odi en 
general

Servicio de Asistencia 
a Víctimas de 
Discriminación Racial 
o Étnica (Consejo para 
la Eliminación de la 
Discriminación Racial 
o Étnica) 2

900203041 info@asistenciavictimasdiscrimi-
nacion.org

www.igualdadynodiscriminacion.
org

Origen racial o 
ètnic

Association ARI-Perú. 915645603 asociacion@ari-peru.org http://www.ari-peru.org Origen racial o 
ètnic

Federación SOS 
Racismo

Catalunya
Rambla de Santa Mòni-
ca, 10, 1.º
08002 Barcelona.

Aragón
Calle Espoz y Mina, 6.
50003 Zaragoza.

Guipúzcoa 
P. Zarategi 100 - Txara 
1, sótano.  
20015 Donostia.

Navarra 
Zapatería, 31,1.
31001 Iruñea/Pamplona

Madrid
C/ Lavapiés, 13, local. 
28012 Madrid. 

Galicia
C/ Alcalde Lens, 34, 1.º C.
15010 A Coruña.

934126012

976290214

943245627

948211521

915592906

684018788

sosracisme@sosracisme.org

denuncias@sosracismoaragon.es

sosarrazakeria@euskalnet.net

sosracismonavarra@nodo50.org

info@sosracismogalicia.org

http://www.sosracisme.org

http://www.sosracismoaragon.es

http://www.sosracismo.org

http://www.sosracismo.org

http://www.sosracismomadrid.es

http://www.sosracismogalicia.org

Origen racial o 
ètnic

Unión Romaní 93127745 u-romani@pangea.org http://www.unionromani.org Origen racial o 
ètnic

Federación Estatal de 
Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales

C/ Infantas, 40. 28004 
Madrid

913604605 http://www.felgtb.org/consul-
tas-y-denuncias/denuncia
info@felgtb.org

http://www.felgtb.org/ Orientació 
sexual e identitat 

de gènere

1 Movimento contra la Intolerància forma part del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación (COVIDOD), creat el 2014 
amb finalitats solidàries amb les víctimes de la discriminació, odi, hostilitat i violència per motiu d’intolerància i promoció de la seva defensa social, 
jurídica, política i institucional. Correu electrònic: covidod@gmail.com. Tel. 91 5285104.  Altres entitats incloses en aquesta taula que igualment 
formen part de COVIDOD són:  Ari-Perú, CESIDA, FELGTB, Fundación Triángulo, Federación de Comunidades Judías de España, Plataforma ciuda-
dana contra la Islamofobia, Unión Romaní. 

2 A la taula 4 de l’Annex 1 es recullen les oficines de les entitats socials que integren el Servei d’Assistència a Víctimes de 
Discriminació Racial o Ètnica (Accem, Cear, Cruz Roja, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Mpdl, Movimiento contra la 
Intolerancia, Red Acoge), endreçades  per Comunitat Autònoma. 

mailto:solidaridadmci@gmail.com
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/telefonoVictima.asp
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/telefonoVictima.asp
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/telefonoVictima.asp
mailto:info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
mailto:info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
www.igualdadynodiscriminacion.org
www.igualdadynodiscriminacion.org
asociacion@ari-peru.org
http://www.ari-peru.org
sosracisme@sosracisme.org
denuncias@sosracismoaragon.es
sosarrazakeria@euskalnet.net
sosracismonavarra@nodo50.org
info@sosracismogalicia.org
http://www.sosracisme.org
http://www.sosracismoaragon.es
http://www.sosracismo.org
http://www.sosracismo.org
http://www.sosracismomadrid.es
http://www.sosracismogalicia.org
u-romani@pangea.org
http://www.unionromani.org
http://www.felgtb.org/consultas-y-denuncias/denuncia
http://www.felgtb.org/consultas-y-denuncias/denuncia
info@felgtb.org
info@felgtb.org
mailto:covidod%40gmail.com?subject=
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Organització Adreça Telèfon Correu Web
Àmbit de 

discriminació

Colegas COLEGA - MADRID 
Sede Centro 
C/ Carretas, 33, 2.º 
Derecha E.
28012 Madrid.

COLEGA - MADRID 
Sede Sur
C/ Madrid, 71, 4.º A.
28901 Getafe.

MÀLAGA
C/ Victoria, 8, 1.ºA
29012 Málaga.

TORREMOLINOS
La Nogalera, local 307.
29620 Torremolinos.

MARBELLA
Avenida Fuente Nueva.
29670 Marbella.

SEVILLA
C/ Calle Imagen.
41003 Sevilla.

HUELVA
Calle de Marina, 19,
21001 Huelva.

VALÈNCIA
C/ Guillén de Castro, 
9, 5.ª
46007 València.

915211174

916964203

951003814

952382634 - 
672439258

653336086

653336086

653336086

607929460

confederacioncolegas@gmail.com

colegagetafe@gmail.com

http://www.colegaweb.org Orientació 
sexual e identitat 

de gènere

malaga@colegaweb.org

Fundación Triángulo Madrid
C/ Meléndez Valdés, 
52. 1.º D.
28015 Madrid.

Andalucía
C/ Yuste, 9, B.
41002 Sevilla.

Badajoz
C/ Arco Agüero, 20, 1.º B. 
06002 Badajoz.

Cáceres
C/ Viena, 4, 1.º B. 10001 
Cáceres.

Mérida
C/ Villafranca de los 
Barros s/n (Centro 
Asociativo «fondo SUR»). 
06800 Mérida.

Castilla y León
Plaza del Ochavo, 2, 
1.º D.
47001 Valladolid.

915930540

954218082

924260528

672151140

924259358

983395494

correo@fundaciontriangulo.es

andalucia@fundaciontriangulo.es

valladolid@fundaciontriangulo.es

http://www.fundaciontriangulo.org Orientació 
sexual e identitat 

de gènere

Observatorio Contra 
la Homofobia

C/ Verdi 88, local.
08012 Barcelona.

932172669 och.observatori@gmail.com Acceso directo al formulario de 
denuncia on line en: http://observa-
tori-contra-homofobia.blogspot.
com.es/p/den.html

Orientació 
sexual e identitat 

de gènere

COGAM C/ de la Puebla, 9.  
28004 Madrid.

911 838555 sos@cogam.es http://www.cogam.es Orientació 
sexual e identitat 

de gènere

confederacioncolegas@gmail.com
colegagetafe@gmail.com
http://www.colegaweb.org
malaga@colegaweb.org
correo@fundaciontriangulo.es
andalucia@fundaciontriangulo.es
valladolid@fundaciontriangulo.es
http://www.fundaciontriangulo.org
och.observatori@gmail.com
http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html
http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html
http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html
sos@cogam.es
http://www.cogam.es
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Organització Adreça Telèfon Correu Web
Àmbit de 

discriminació

CESIDA.
Coordinadora Estatal 
VIH-SIDA

C/ Juan Montalvo, 6. 
28040 Madrid.

915223807 contact@infosida.es http://www.cesida.org Salut / VIH-SIDA

Federación de 
Comunidades 
Judías de España

914466232 fcje@fcje.org http://www.fcje.org/ Religió

Plataforma 
Ciudadana contra la 
Islamofobia.

plataformacontralaislamofobia@
gmail.com

https://plataformaciudadanacon-
tralaislamofobia.wordpress.com/

Religió

CERMI C/ Recoletos, 1, Bajo.
28001 Madrid

914290317
Fax

consultas@cermi.es http://www.cermi.es/es-ES/orienta-
cion/Paginas/Inicio.aspx

Discapacitat

HATENTO 
Observatorio de 
Delitos de Odio 
contra Personas sin 
Hogar

C/ Cartagena, 80.
28080 Madrid.

http://hatento.org/contacto Delictes de odi 
contra persones 

sense llar

contact@infosida.es
http://www.cesida.org
fcje@fcje.org
http://www.fcje.org/
plataformacontralaislamofobia@gmail.com
plataformacontralaislamofobia@gmail.com
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/
consultas@cermi.es
http://www.cermi.es/es-ES/orientacion/Paginas/Inicio.aspx
http://www.cermi.es/es-ES/orientacion/Paginas/Inicio.aspx
http://hatento.org/contacto



	PORTADA
	2016-1819_Inst_Mujer_GUIA_Profesional_Catalan_PDF_A.pdf
	PORTADA




