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1. ORIGEN DELS PROTOCOLS  
 
Antecedents:  
 
1.El Pla de govern 2004-2007, va incloure per primera vegada polítiques 
específiques per a les persones LGTB. Es va crear el Pla interdepartamental per a 
la no discriminació de las persones LGTB 2006-2014 , que crea el Consell 
Nacional para persones LGTB del Departament d’Acció Social i Ciutadania i detalla 
“accions de govern” que afecten al Departament d’Interior. A nivell municipal: creació 
de diferents consells LGTB. 
2.Creació el 2007 de la figura del Fiscal interlocutor  en delictes amb component de 
discriminació per orientació sexual. 
3.Coincidència durant 2008 de diferents esdevenimen tsLGTB : Conferencia 
internacional de policies gais-les en Barcelona, Eurogames, Creuers internacionals, 
mostra internacional de cinema, Gaycircus, Loveball, Circuit-festival, etc. 
 
 
LA CAMPANYA DELS MOSSOS D'ESQUADRA   
Inici JUNY 2008: “1er. PROTOCOL POLICIAL ESPANYOL” 
“Intervenció policial en fets delictius motivats pe r la orientació afectiva, sexual 
i la identitat de gènere de la víctima”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Consells a tenir en compte  
 
�Memoritzar les dades de l'agressor i el lloc. La descripció física, roba, cabell, 
accent, tatuatges, etc 
� Si heu patit una agressió: cal adreçar-se prèviament a un centre sanitari per que 
us atenguin i us faciliten un informe mèdic  que adjuntareu a la denuncia. 
� És molt important aportar el màxim de probes: fotos, escrits, testimonis, o petits 
detalls que demostrin que es tracta de una discriminació homòfoba. 
� Si heu patit un robatori: una llista dels efectes sostrets amb les seves dades 
identificatives. 
� És molt important que feu constar literalment  els insults, amenaces o expressions 
de caràcter homòfob que hagin acompanyat a l’agressió en la denuncia. 
 
 
 
 
 
2. ELS PROTOCOLS  
 
 
Consells pels policies en llurs actuacions  
� Percepció de la víctima i dels testimonis. 
� Comentaris, gestualitat de l’autor, pintades, símbols,etc. 
� Diferencies entre la víctima i l'agressor. 
� Concurrència de fets delictius semblants en la mateixa area. 
� El fet de que la víctima estigui realitzant activitats pròpies del seu col·lectiu. 
� Absència de motivació de benefici econòmic en els fets. 
 
Revisió en el 2010 del procediment intern substituint-se per un altre: 
“Procediment en fets delictius que tenen com a motiv ació l’odi i la 
discriminació ”. 
Afegint-se d’aquesta forma la policia catalana a les tendències europees. 
 
3.RECOLLIDA DE DADES I ESTUDI DEL FENÒMEN 
DELINQÜENCIAL  
 
Ex: 1 . La xifra global de denuncies per motiu discriminatori i comptabilitzades des de 
març de 2010 és de 179 a Catalunya 
Barcelona:  134 
Girona : 22 
Tarragona:  17 
Lleida:  6 
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Ex: 2 Dades policials sobre homofòbia: 
La xifra global de denuncies al 2011 és de 45 a Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicació del protocol: Nombre de denúncies molt ba ix 
 
Alguns dels motius poden ser: 
� Desconfiança respecte al sistema judicial y a la p olicia com a solucionador o 
reparador del seu problema. 
� Desconeixement dels propis drets . Moltes persones desconeixen que poden 
denunciar algunes actituds que han venint patint. 
� L’armarització i la por  a ser descoberts davant de la seva família, amics, 
companys de feina, etc. 
� Desconeixement o falta de perícia per part del propi agent de policia per a  
dilucidar que pot estar davant un cas específic d'odi i/o discriminació o derivació de 
la problemàtica a la oficina del consumidor 
 
4. FORMACIÓ 
 
Formació interna:   
L’objectiu de la formació es tenir una policia més connectada amb la realitat i 
pròxima a la ciutadania. 
 
PARTICIPACIO GAYLESPOL a EIXAMPLE I SITGES 
� Tolerància y respecte envers la diversitat. 
� Sensibilitat dels agents. 
� Fet cultural diferencial que facilita la “connexió” amb les víctimes. 
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Formació externa:  

 Jornades de Formació a l’Acadèmia Canària de Segur etat : desembre 
2008. Jornades organitzades per la Presidència del Govern Canari adreçades a la 
policíes locals. Uns 200 assistents en 2 jornades. 
 

 V Jornades de Polítiques Lèsbiques : 1, 2 i 3 d’abril de 2011 a Caceres. Es 
participa realitzant el taller “Defensa els teus drets; denuncia l’homofòbia i la 
tarnsfòfia”. Asistents:30 persones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  XXII Encuentros Estatales : 15, 16 i 17 d’abril a Barcelona. Es 
participa amb una ponencia on s’explica la intelocució entre CME i la Fiscalia de 
Delictes d’Odi i Discriminació. Asistents: 120 persones 
 
  Fes un gol a la homofòbia :Dia Internacional contra l’Homofòbia, el 
diumenge, 16 de maig 2010, es va organitzar al Camp del C.E. Europa de 
Barcelona, el partit de futbol entre Panteres Grogues i els col·lectius de Policia 
de Barcelona ( Mossos d’esquadra de l’Eixample i Guàrdia urbana) 
 
  Forum 2011 per la igualtat i la no discriminació : Seminari dirigit a 
professionals i persones vinculades a la lluita per la igualtat i la no discriminació. 
Es participa en el marc d’actuació d’atenció a les víctimes. Asistents: 120 
persones (I) 

 
 
 Taula Rodona, debat envers els drets, la igualtat i la seguretatd e les 
persones : cobrint un buit legal per les persones transsexuals.22 i 23 de setembre a 
Viena. Es participa amb la aportació d’informació de l’experiència i les accions que el 
CME ha desenvolupat en la lluita envers els delictes d’Odi i Discriminació. Asistents: 
30 persones. 
 
 



 Curs de la intervenció penal davant la discriminac ió : Barcelona, 
incidència de la reforma de la LO 5/2010 e el principi d’igualtat. Es participa realitzant 
una ponencia aportant l’experiència i les accions del CME. Asistents: 50 persones 

Jornada els Delictes d’Odi i Discriminació : Universitat de Barcelona. Es 
participa col·laborant al el Fiscal de Delictes d’Odi i Discriminació desenvolupant una 
sessió de La investigació policial dels delictes d’odi. Asistents: 80 persones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 5ena European GayPolice Coference , que va tenir lloc entre els dies 30 de 
juny i 4 de juliol 2010 a Viena  
 

 Conferència final FIRIR :Direcció General de la Guàrdia Civil. Organitzat 
per la Secretaria de Seguretat del Ministeri de l’interior. Intervenció dins la taula 
rodona sobre les actuacions de les diferents Forces i Cossos de seguretat de l’Estat. 
200 ass. 

Dia Internacional contra l’homofòbia : 
 Emmissió reportatge La Sexta Notícies, sobre la tasca del CME en lluita 

contra els delictes d’odi i discriminació, concretament el tractament de l’homofòbia. 
 
Dia Internacional contra l’homofòbia : 
 Emissió d’un reportatge TV1 i TV2 on es dona a conèixer les diverses 

accions que el CME desenvolupa en la lluita contra els delictes d’odi i discriminació, 
concretament el tractament de l’homofòbia 

 
Dia Internacional contra l’homofòbia : 
Entrevista a la Intendenta Rocio Rubio en un espai de Catalunya Ràdio, fil 

conductor els Delictes d’Odi i Discriminació 
 
 Participació de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat en la inauguració 

d’un monument en memòria dels gais, lesbianes i transsex uals el 20 de març al 
Parc  de la Ciutadella. 

 Assistència a l’homenage a Sònia , trassexual assessinada fa 25 anys al 
Parc de la Ciutadella. 

 Altres publicacions: Revistes associacions LGTB, R evista Funció 
pública...  

 Taula rodona FNAC dins context de la mostra intern acional de cinemna 
LGTB de Barcelona, i altres jornades a Barcelona i Madrid per diferents 
sectorials sindicals UGT i CCOO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. LA PREVENCIÓ  
 
Campanyes preventives d’estiu: Barcelona i Sitges 
Dispositius especials: PRIDE, CIRCUIT, i altre esde veniments 
Les oficines de relacions amb la comunitat-ORC  Pro ximitat 
-Contactes amb totes i cadascuna de les associacions  
-Campanyes de sensibilització: Xerrada preventiva de conductes discriminatòries 
� Conscienciació de la necessitat de la denúncia                                                           
dels fets delictius soferts. 
� Informació dels drets que es poden exercir                                                            
como a víctima d’un delicte. 
� Informació de com i on realitzar una consulta                                                             
o denúncia. 
� Suport material a les campanyes (tríptics, cartels,...) 
 
 
 
 
5. L’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES  
 
Grups d’Atenció a les Víctimes-GAV 
- Grups especialitzats en l’atenció de conflictes relacionats amb la violència de 
gènere i domèstica fent-se extensiu a totes les víctimes de delictes d’odi i 
discriminació. 
- Es pretén: 
� Minimitzar la victimització secundària 
� Seguiment de la víctima. 
� Assessorament i informació de l’estat de la investigació o                               
procediment judicial. 
� Protecció en els casos que sigui necessari. 
�Oferiment de recursos locals 
Mediacions  
Correo electrònic específic  
 
 
 
 
 



6. RELACIONS AMB LA FISCALIA, INSTITUCIONS , 
ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS  
 
Servei de delictes d’odi i discriminació 
� Reunions periòdiques de la comissió. 
� Remissió puntual de les còpies dels atestats de l’àmbit de Delictes d’Odi. 
� Comunicació preceptiva de tots els actes, concentracions, concerts, etc. 
� Comunicacions ordinàries amb els interlocutors policials establerts. 
� COMUNICAT INTERN PREP 2378-2012 “Possible concurrència del delicte o falta 
de lesions i el delicte contra la integritat moral” del Comissari en Cap.  
Relacions amb les institucions, associacions i altr es entitats relacionades amb 
la defensa dels drets humans. 
� Col·laboració des de la vessant policial. 
� Relació amb els mitjans de comunicació 
�Assistència a actes institucionals. 
�Col·laboració amb la OND de Barcelona 
 
 
7. LA INVESTIGACIÓ  
 
Unitats especialitzades en Delictes d’Odi i Discrim inació 
� Doble criteri: territorialitat y especialitat 
� Unitats d’Investigació Bàsiques 
� Unitats d’Informació Territorial 
� Divisió Central d’Informació 
La iniciativa en las investigacions 
� Dels propis investigadors 
� Per particulars: denuncies, 112,... 
� Associacions afectades 
� Peticions expresses del Servei de Delictes d’Odi y Discriminació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrees de feina  
 
El Ciberodi : proliferació de pàgines web i xarxes socials. 
� Publicacions: especialment es troben en llibreries que concentren  
 escrits de certes tendències ideològiques afins. 
� Música: 
  - Certes especialitats musicals com per exemple la música RAC  
(Rock  Against Communism) 
  - Alguns cantants que en les seves lletres fan proclames que inciten a 
la  violència, per exemple Sizzla Kalongi, el grup Batallón de Castigo, etc. 
� Discursos ideològics  en actes públics. 
� Delictes envers la vida i la integritat física: agressions, amenaces greus, homicidis, 
etc. realitzats per grups organitzats . 
� Delictes per associació il·lícita 



 
 
Efectivitat de les accions proactives; Dissuasió dels actes  
 
�Filmació dels actes    
� Filmació de les persones     
� Identificació dels assistents 
 
Investigacions rellevants de la DINF      
 
Cas llibreria Europa - Justificació Holocaust 
� Cas Reich – Apologia del genocidi 
� Cas Regula – Enaltiment de pensaments neonazi 
� Cas Europans – Web nacional socialista 
� Cas Gamper – Missatges antisemites 
� Cas Tropas – Organització neonazi  
�Cas Intelecto – Delicte envers la propietat intel·lectual, propietari Llibreria Europa 
� Cas Kommand – Web resistenciasinlider 
� Cas Piscis – Justificació genocidi 
� Cas Racin 2 – Tinença il·lícita d’armes i material neonazi 
�Cas WRB - Grup organitzat d’ideologia neonazi 
� Cas Urna - Grup amb militants d’extrema dreta 
 
8. ACTUACIONS EN L’AMBIT ADMINISTRATIU 
 
La correcta aplicació del dret d'admissió Llei 11/2 009: 
� Interpretació arbitrària i il·lícita del dret d'admissió – selecció de clients per origen, 
raça, sexisme, opció sexual, identitat de gènere, etc. 
-No es pot negar l’ accés ni diferent condicions d’entrada, permanència o gaudiment 
dels serveis que s’ofereixen. 
-COMUNICAT INTERN 2516/11-JMC:Tracte discriminatori en el dret d’admissió 
 
Actuació de l’agent de policia: 
� Informació  a la persona sobre el seu dret a interposar una denúncia penal 
� Recollir per escrit el testimoni de les persones implicades en la possible denegació 
de l’accés: minuta  policial 
� No derivar mai a les víctimes a l’Oficina del Consumidor 
� Aixecar A10 a la persona responsable del local, como a subsidiari de les actituds i 
accions dels seus treballadors. Tramitar OAC-URPA (OAC Bcn -Ajuntament) 
 
Conductes violentes o discriminatòries en el esport  
 
�Llei 19/2007 del 11 de juliol Contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la 
intolerància en el esport 
� Decret legislatiu 1/2000 Text únic de la llei del Esport  
� Decret 212/2002 de composició i regulació de la Comissió contra la Violència en 
espectacles esportius de Catalunya 
� Decret 173/2009 del 10 de novembre, de modificació del Decret 212/2002 
 
 
 
 
 
 



Organismes encarregats del seu compliment, 
control i supervisió 
 
ØLa Comissió estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia y la intolerància 
en el esport 
Ø La Comissió contra la violència en espectacles esportius de Catalunya (Decret 
legislatiu català 1/2000) 
Ø La subcomissió contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia y la intolerància en el 
esport desenvolupament de la Comissió prevista en el D.L. 1/2000 
Ø La Comissió Antiviolència que estableix els estatuts de la Federació Catalana de 
Futbol 
Ø Coordinador General de Seguretat en Esdeveniments esportius (Policia-
Mossos d’Esquadra). Funcions: 
-Organitzar els dispositius de seguretat específics.  
-Preservar el compliment de las lleis específiques s obre violència i intolerància 
en el esport 
-Mantenir las relacions amb el club 
-Emissió d’informes amb les incidències dels esdeven iments. 
-Proposició de obertura de expedients i suspensió de  esdeveniments  
 
Problemàtiques específiques que es troben els coord inadors 
ØCriteris subjectius de símbols i banderes  inseguretat jurídica. 
Ø Prohibit per incitació a la violència: 
Ø Simbologia nazi-neonazi 
Ø Representacions d'organitzacions terroristes 
Ø Altres proclemes discriminatòries: homofòbiques, etc.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
10. LÍNEES DE FUTUR 
 
•Vital: Incidir en marcar l’àmbit discriminatori de les denuncies 
•Enquesta de victimització de Catalunya 
•Ampliació del Protocol a la resta de policies de Ca talunya 
•Prevenció de la discriminació en l'àmbit de l’espor t base i amateur 
•Formació del 112   
...... 
 


