
Per què realitzar un informe sobre dis-
criminació a la ciutat?
— Per a disposar d'informació actualitzada sobre 

la realitat de la discriminació a la ciutat.

— Per al disseny de polítiques públiques, canvis 
legislatius o accions que busquin posar fi a les 
diferents discriminacions que es presenten a 
la ciutat.

Quan realitzar un informe integral sobre 
discriminació a la ciutat?
 Anual i bianualment -com a màxim-, amb la finali-

tat de mesurar i avaluar periòdicament els canvis.

Quin tipus d'informe s’ha de realitzar?
 Un informe integral que inclogui totes les ca-

tegories i casos en què es presenta la discri-
minació a la ciutat i compti amb la participa-
ció de tots els actors implicats i afectats.

Què s'entén per discriminació per als 
fins d'un informe integral?
 Discriminar és tractar de forma menys favora-

ble una situació respecte a una altra que sigui 
comparable, sense una justificació objectiva i 
raonable, a partir de distingir, excloure, res-
tringir, preferir i/o situar en desavantatge.

Preguntes de partida per a l'elaboració 
d'un informe integral
— Qui coordinarà l'informe?

— Qui participarà en l'elaboració?

— Quines categories o característiques perso-
nals s'inclouran?

— Com s'identificarà a qui va cometre l'acte dis-
criminatori?

— Com s'establiran els llocs on es va cometre 
l'acte discriminatori?

— Com classificar els actes discriminatoris?

— L'acte discriminatori va generar la violació 
d'un altre dret?

— Quina atenció o acció es va desenvolupar en 
favor de la persona que ha estat discriminada?

— En quin estat es troben els casos recollits en 
l'informe?

— Quina altra informació podria ser rellevant?

Altres aspectes rellevants i estratègies 
per a l'elaboració de l'informe
— Disseny de la metodologia.

— Creació de base de dades.

— Integració d'equips i divisió de treball.

— Previsions pressupostàries.

— Limitacions de la informació disponible.

— No oblidar a les persones afectades per la dis-
criminació.

Efectes de l'informe 
— Resultats esperats

— Presentació de conclusions i recomanacions

— I després?

Pautes per a l'elaboració d'informes integrals 
sobre discriminació a la ciutat

Guia per a l'elaboració d’informes integrals sobre la discriminació a la ciutat


