
1 

 

FIRIR 

1.- Estat actual del tractament dels delictes d’odi  i 
discriminació a la PG-ME 

L’any 2010, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra  regula  per primera 
vegada, mitjançant una ordre de servei 1/2010 i un procediment intern,  quines 
són les principals actuacions policials en matèria d’atenció, denúncia i 
seguiment a víctimes d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació.  

S’incorporen nous àmbits a l’aplicació d’Atestats i denúncies, amb la finalitat de 
visibilitzar les següents problemàtiques relacionades amb l’odi i la discriminació:  

 

• Aporofòbia 
• Antisemita 
• Disminuït físic/sensorial 
• Disminuït psíquic/mental 
• Ètnic/origen nacional/origen racial 
• Homofòbia 
• Orientació política 
• Religiós 
• Sexisme 
 

 

 

 

L’any 2012, amb motiu de la implantació d’un nou Pla d’atenció i seguiment a 
víctimes del Departament d’Interior, la Direcció General de la Policia impulsa un 
procés  de millora de tota la documentació que regula l’atenció de les víctimes 
no només de violència masclista o domèstica sinó també d’altres col·lectius 
especialment vulnerables com són les víctimes d’il·lícits penals motivats per l’odi 
i la discriminació.  

Es realitza una instrucció operativa, AV-IN-22 L’atenció a les víctimes d’il·lícits 
penals motivats per l’odi i la discriminació, amb l’objectiu de dotar a la PG-ME 
d’uns criteris i normes bàsiques d’actuació en relació a la prevenció , la 
detecció , particularitats de la instrucció / denúncia , i el  seguiment i 
protecció  d’aquestes víctimes. 
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1.- Prevenció :  

Per primera vegada es recullen en un document quines són les principals 
accions que els grups de ORC han de realitzar per tal de treballar de manera 
específica i concreta la prevenció en el delictes d’odi i discriminació:  

- Accions de sensibilització, prevenció i informació  que s’han 
d’impulsar des de grups de Proximitat i ORC cap als  

- a.- col·lectius vulnerables (informar drets / donar confiança  / 
afavorir seguretat i denúncia) 

- b.- centres educatius (respecte tolerància) 

- Relació i coordinació  de la PG-ME amb els operadors socials del 
territori (la xarxa) per garantir un treball transversal per tal d’identificar 
problemes, inquietuds i necessitats que afecten als col·lectius més 
vulnerables. 

 

2.- Tractament i detecció   

La instrucció dona pautes d’actuació pels patrullers de USC que en fan càrrec 
d’un incident motivat per l’odi i la discriminació 

- Pautes de detecció  L’actuació dels agents en aquests tipus d’incidents 
ha d’anar encaminada a detectar quin ha estat l’element motivacional  
que ha provocat la conducta (discriminació per racisme, antisemitisme, 
ideologia política, etc. segons els casos)  

Per recollir i acreditar aquest element motivacional caldrà estar molt atent 
als possibles indicis (declaracions de la víctima –sentiments- o 
testimonis, gestos de l’autor, simbologia, pertinença a grups organitzats 
violents, tatuatges zona on es produeix el delicte). Cal recollir els indicis o 
declaracions necessàries en el lloc dels fets per acreditar i provar el fet 
delictiu. 

- Tractament. Assistència específica  Cal tenir en compte que la víctima 
ho és per una característica bàsica de la seva iden titat . La instrucció 
incorpora com ha de ser l’assistència específica a la víctima amb la 
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finalitat de minimitzar la seva victimització . Cal donar suport, 
assessorament i informació a la víctima. 

Es donen una sèrie de mesures d’actuació a tenir en compte davant una 
intervenció policial en aquest àmbit: 
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- Proporcionar a la víctima una atenció personalitzada amb especial 
sensibilitat,  reservar un espai adequat per atendre-la i preservar la 
seva intimitat de manera que aquesta se senti còmoda. 

- Controlar l’entorn i adoptar mesures d’autoprotecció. 

- Separar les parts i rebaixar la tensió de la confrontació. 

- Identificar les persones que han intervingut i els testimonis, si és 
possible. 

- Escoltar les diferents versions. 

- Valorar la conveniència de fer escorcolls superficials a les persones 
que han intervingut. 

- En la primera assistència a la víctima, convé informar-la de la 
importància que s’adreci a la comissaria per denunciar aquests fets, 
dels drets que l’assisteixen i les accions que pot emprendre. 

- Cal fer una valoració de la situació i, en la mesura del possible, cal 
recollir la informació bàsica dels fets que vol denunciar, la gravetat i la 
seva situació personal. 

- Si és necessari fer l’acompanyament a un centre sanitari, en casos 
greus i en aquells que la víctima no pugui desplaçar-se amb els seus 
propis mitjans ni tingui cap familiar o persona del seu entorn que la 
pugui acompanyar. 

- Sol·licitar, si és possible, que el centre hospitalari documenti mitjançant 
un reportatge fotogràfic, les lesions que presenti la víctima, en cas 
negatiu, sol·licitar aquesta gestió a membres de la PG-ME. 

- Si és possible parlar amb el facultatiu que l’atengui, és convenient que 
faci constar en l’informe d’assistència l’estat emocional de la víctima. 
En cas contrari, s’ha de deixar constància a la minuta policial o en una 
diligència al cos de l’atestat, de l’estat emocional de la víctima i de 
totes aquelles valoracions sobre el seu estat emocional que 
l’instructor/agents actuants observin o considerin rellevants. 

- Facilitar les gestions per contactar amb familiars, amistats o serveis 
que la víctima sol·liciti, de cara a la protecció pròpia, dels fills o d’altres 
persones que en depenguin. 

- Coordinació amb altres serveis socials i d’assessorament. 

- Seguiment de la victimització per part dels Grups d’Atenció a la 
Víctima. 
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3.- Instrucció / denúncia 
 
En relació a la instrucció d’atestats queden recollits, a la instrucció, els 
principals il·lícits penals  motivats per l’odi i la discriminació: lesions, 
amenaces , coaccions, vexacions ( delicte de tracte degradant o falta), 
discriminació en l’àmbit laboral ( art 314 CP), provocació a la discriminació, a 
l’odi o a la violència contra grups o associacions ( art. 510.1 CP), delictes contra 
la llibertat de consciència i els sentiments religiosos (art 522-525 CP) , entre 
d’altres. 

 
La instrucció realitza un seguit de recomanacions a tenir en compte per 
prendre al declaració de la víctima.   

Acreditar i consignar els indicis : La principal és quedi reflectit quin ha estat 
l’element que ha motivat  aquesta conducta (La víctima ha de detallar paraules 
o expressions de l’autor ) detallar la percepció de la víctima i/o dels testimonis, 
els comentaris, gestos o escrits del presumpte autor, etc... 

També dins  l’àmbit de l’odi i la discriminació, quan s’elabori un atestat cal tenir 
en compte que s’haurà d’incorporar obligatòriament una diligència especifica on 
es faci constar la informació següent:  

• Que es remet una còpia de les diligències a la fiscalia provincial de 
l’àmbit territorial competent.  Per a la província de Barcelona, aquesta 
còpia s’ha de remetre a la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació.   

Altres  diligències que, tot i no ser obligatòries, és recomanable tenir-les en 
compte i afegir-les si es considera que pot ajudar a clarificar encara més els 
fets: 

• Diligència d’informe o oberta: en aquesta diligència s’ha de fer constar 
tota la informació que sigui rellevant per a la instrucció de l’atestat,  i 
quins indicis s’han trobat per acreditar els motius  que l’han provocat.  

• Diligència d’estat emocional  de la víctima: es fa referència a l’estat 
emocional en què es troba la víctima (angoixa, por, atemoriment, etc.) i si 
aquesta està en tractament psicològic o psiquiàtric arran d’aquesta 
situació. 

En atestats instruïts amb menors, és rellevant fer constar el següent: 

• Diligència d’informe o oberta: s’ha de fer constar les accions prèvies que 
s’han pres des de l’entorn familiar i l’escolar, i s’ha d’avaluar la resposta 
dels presumptes agressors envers aquestes accions. 
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És important, destacar la informació i derivació conduïda de la víctima a la 
xarxa  de recursos assistencials i amb aquesta finalitat, cada ABP i CD de 
territori ha elaborat una pauta operativa on es recullen exclusivament entitats i 
associacions que treballen amb víctimes de qualsevol dels àmbits relacionats 
amb l’odi i la discriminació (és la Pauta 01 de xarxa de recursos assistencials 
per víctimes d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació). 

 

4.- Seguiment i protecció  

 
Per finalitzar, per primera vegada queda regulat a una instrucció el seguiment 
que realitzen els grups d’atenció a la víctima a aquestes víctimes. 

Seguiment són totes aquelles gestions o indicacions  realitzades a una 
víctima, des del grup d’atenció a la víctima (GAV), que vagin dirigides a la 
seva derivació, orientació i seguretat. 

El seguiment a aquestes víctimes es realitza mitjançant contactes telefònics o 
entrevistes personals ( a dependències policials o al lloc on es concerti amb la 
víctima) amb l’objectiu : 

- D’obtenir de la víctima tota la informació bàsica imprescindible per 
realitzar una valoració del seu risc 

- Informar-la dels recursos assistencials que té a la seva disposició en 
el seu territori 

- Informar-la de les mesures d’autoprotecció o també anomenats 
consells de seguretat. 

 

Es fixa de manera clara com ha de ser el seguiment: La primera trucada, de 
contacte, es realitzarà just després de la citació judicial, el segon contacte serà 
30 dies després i a partir d’aquest moment el GAV decidirà si cal seguir amb el 
seguiment i com es dura a terme aquest (planificant la periodicitat dels futurs 
contactes). 

 

El seguiment de la víctima s’aborda amb una nova eina informàtica anomenada 
SIAV Sistema Integral d’atenció a la Víctima on queden recollides totes les 
activitats que es realitzen amb la víctima: trucades, cites o altres gestions, a 
més que hi consten  totes les denúncies que interposi amb el mateix o diferents 
autors i les mesures  judicials de protecció que s’atorguin. 
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2.- Registre dels casos.  

Un dels principals objectius del projecte FIRIR és el correcte registre de les 
denúncies racistes. Cal tenir en compte que la PG-ME recull els fets racistes 
dins els fets motivats per l’Odi i la Discriminació.  

Cal destacar que a Catalunya registrem les denúncies. No es registren els fets 
ni els incidents. 

Per tal de comptabilitzar i registrar les denúncies penals i infraccions 
administratives d’odi i Discriminació que es produeixen en el territori català la 
PG-ME utilitza el sistema d’àmbits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’àmbit el selecciona l’agent que realitza la denúncia en funció de la valoració 
que ell mateix a fet al recollir la declaració de la víctima, dels testimonis o 
d’altres indicis. 

El sistema d’àmbits ens permet comptabilitzar els fets que no es poden explotar 
segons la tipificació existent al Codi Penal com és el cas dels delictes realitzats 
a través d’Internet o les xarxes socials, els delictes d’odi, etc... 

A nivell europeu existeixen altres sistemes de comptabilització dels delictes 
d’odi i discriminació.  

En aquest sentit destaca el model finlandès que utilitza com a base un sistema 
de cercadors de paraules clau per tal de separar les dades dels fets motivats 
per l’odi i la discriminació. Una vegada separats tots els fets es fa una 
comprovació directa dels registres per tal que els fets classificats inicialment 
com a delictes d’odi siguin en efecte motivats per l’odi i la discriminació.   



8 

 

El sistema finlandès representa un gran avantatge respecte al sistema d’àmbits 
ja que redueix de manera molt significativa les infraccions classificades sense 
àmbit. 

El sistema d’àmbits utilitzat a la PG-ME depèn molt de les persones, en especial 
de l’agent que instrueix les diligències. Això fa que sigui necessari fer una tasca 
envers els agents en dos sentits: 

1.- Formació : Per tal que l’agent pugui detectar i classificar de manera correcta 
el fet denunciat. 

2.- Sensibilització : L’agent ha de donar valor a registrar correctament la 
infracció com a delicte d’odi i discriminació. 

Cal destacar que el registre de les infraccions motivades per l’odi i la 
discriminació a la PG-ME ha estat pionera a l’estat espanyol. 

En aquest sentit que el cos de Mossos d’Esquadra ha esdevingut un model de 
bones pràctiques a nivell estatal i europeu que ha permès fer estudis de la 
incidència d’aquests tipus delictius a la societat catalana.  

En concret, cal destacar l’informe anual de fets coneguts per la PG-ME envers 
els delictes d’Odi i Discriminació que es fa des de fa quatre anys.  

 

 

Ferran Resina Lillo 

 


