
 

 

 

L’AJUNTAMENT ACTUARÀ DAVANT ELS CASOS DE 

DISCRIMINACIÓ EN ELS LOCALS DE PÚBLICA 

CONCURRÈNCIA, COM HA RECOMANAT LA SÍNDICA 

A petició d’ERC, s’ha aprovat una proposició que insta l’Ajuntament a iniciar un 

procediment sancionador que inclogui la pràctica mediadora o bé emprengui les 

actuacions necessàries per comprovar si procedeix o no la seva iniciació 

Vilà va criticar que l’Ajuntament s’havia inhibit de les seves competències 

inspectores i sancionadores davant la denúncia de SOS Racisme per una 

presumpta vulneració del dret d’admissió en un establiment d’oci nocturn 

Fa unes setmanes, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va fer 

públic que l’Ajuntament de Barcelona s’havia inhibit de les seves competències 

inspectores i sancionadores davant la formulació d’una denúncia, realitzada per SOS 

Racisme, per una presumpta vulneració del dret d’admissió per discriminació en un 

establiment d’oci nocturn de Ciutat Vella. 

En una resolució, Vilà recordava al Districte de Ciutat Vella l’obligació que té, davant 

d’una denúncia d’un particular o una entitat en matèria de la seva competència, 

d’iniciar un procediment sancionador o bé emprendre les actuacions necessàries per 

comprovar si procedeix o no la seva iniciació, i va incloure la recomanació d’articular, 

en casos d’infraccions en matèria de discriminació, un procés sancionador que inclogui 

la pràctica mediadora de tal forma que ofereixi garanties al denunciant que la conducta 

reprotxada es corregirà o serà sancionada d’acord amb les disposicions legals. 

El  21 d’octubre, poc temps després de la denúncia pública de la síndica i SOS 

Racisme, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció va aprovar, a petició d’ERC, una proposició que insta l’Ajuntament, en els 

casos d’infraccions en matèria de discriminació en els establiments, a iniciar un 

procediment sancionador que inclogui la pràctica mediadora o bé emprengui les 

actuacions necessàries per comprovar si procedeix o no la seva iniciació. 



Vilà valora positivament que la Comissió municipal s’hagi interessat pel tema i hagi fet 

seva la recomanació emesa des de la Sindicatura per intentar evitar que es produeixen 

noves situacions com la descrita. 

De fet,  la Llei ja permet actuar l’Ajuntament en aquests casos. El Decret 112/2010, pel 

qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, disposa 

expressament que l’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas, 

discriminació als usuaris dels establiments i que el seu incompliment és constitutiu 

d’una falta molt greu. El mateix Decret reconeix el dret dels usuaris que vegin vulnerat 

el seu dret d’admissió a formular denúncies davant l’Administració competent per 

sancionar o bé davant la via jurisdiccional. 

 


