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1.1. Context
L’any 1998 es va celebrar el 50è aniversari de la proclamació 
de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions 
Unides. Des d’aquest any, Nacions Unides ha concentrat 
esforços per transversalitzar l’Enfocament Basat de Drets 
Humans (EBDH) en tots els seus programes i accions. L’any 
2003 adopta la Declaració d’entesa comuna de les Nacions 
Unides sobre l’enfocament basat en drets humans en totes les 
agències, fons i programes de les Nacions Unides.

Una de les tres aportacions principals d’aquesta declaració és 
la de reconèixer que  la cooperació parteix d’una visió que 
supera el concepte de dret en la seva accepció únicament 
jurídica. Per una banda, aborda l’agenda que vincula les 
institucions responsables de garantir l’exercici dels drets –en la 
quàdruple dimensió de reconèixer, respectar, protegir i garantir- 
i per l’altra, s’ocupa d’aquella relacionada amb l’acció col·lectiva 
per exigir el seu exercici efectiu (IDHC, 2018). Així doncs, en 
el marc de les polítiques locals de cooperació internacional, 
l’ús de l’Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) ha 
de contribuir a millorar l’eficàcia i l’impacte dels projectes a 
l’hora de defensar i assegurar l’exercici dels drets humans –
civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals– entre 
els col·lectius de persones amb vulnerabilitats específiques. 
Tinguem en compte que aquestes vulnerabilitats s’han donat 
per raons de context, de gènere, econòmiques, educatives i 
de coneixements, de capacitats físiques i mentals, condicions 
econòmiques i d’accés als recursos, etc.

A Catalunya ja són nombrosos els municipis i ciutats que s’han 
compromès oficialment amb la defensa dels Drets Humans, 
tant internament com a escala municipal i internacional. 
L’any 2003, la Diputació de Barcelona i l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya van signar el protocol de creació de la Xarxa 
de Pobles i Ciutats pels Drets Humans. Aquest protocol 
tenia com a objectiu l’aprofundiment en la democràcia local 
mitjançant l’assumpció, per part dels municipis de la província de 
Barcelona, dels principis i drets establerts en la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. La Xarxa ha esdevingut 
una plataforma de 134 municipis i ciutats compromeses amb 
la defensa dels drets humans tant des de les polítiques de 
cooperació al desenvolupament com de drets civils. El repte 
d’aquest compromís és fer operatiu l’EBDH amb coherència 
entre les polítiques de cooperació al desenvolupament i la resta 
de polítiques amb implicacions a l’exterior. 

En l’àmbit instrumental, cal assenyalar que l’any 2015 el 
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya 2015-2018 1 vertebra les prioritats 
d’acció al voltant de l’enfortiment de capacitats i reducció de 
vulnerabilitats mitjançant un enfocament de gènere i basat en 
drets humans (EGiBDH), tant drets individuals com col·lectius. 
L’any 2018, l’Institut dels Drets Humans de Catalunya va 
publicar la guia pràctica d’Aplicació de l’Enfocament de 

1 Generalitat de Catalunya. Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2015-2018.

Gènere i Basat en els Drets Humans (EGiBDH) en 
la cooperació per al desenvolupament amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. Finalment, 
l’any 2018, l’aprovació per part de l’Ajuntament 
de Barcelona del Pla de Cooperació per a la 
Justícia Global de Barcelona (2018-2021) 
posiciona la noció de Justícia Global de la ciutat 
més enllà de la política oficial de cooperació al 
desenvolupament. 

Això s’aconsegueix apel·lant a la necessitat de 
garantir la  coherència del conjunt de les polítiques 

de la ciutat amb el respecte pels drets humans i la 
sostenibilitat a l’exterior 2.

És precisament en aquest context de necessitat i emergència 
per aproximar la coherència de les polítiques públiques per a 
la justícia global que el següent fet cobra interès: 28 municipis 
compromesos amb la defensa dels drets humans 3 estan aplicant 
l’EBDH en la política de cooperació al desenvolupament i en 
el conjunt de les polítiques amb implicacions a l’exterior en 
matèria de drets civils, urbanisme, habitatge, medi ambient, 
comerç, promoció econòmica, foment de l’ocupació, etc., amb 
l’objectiu d’identificar bones pràctiques.

En aquest sentit, cal recordar l’Estructura de Drets Humans 
de Catalunya (EDHC), creada per la Resolució del 23 de maig 
de 2017 4 i impulsada pel Síndic de Greuges de Catalunya en 
col·laboració amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya 
(IDHC) i amb la participació d’institucions i entitats socials. La 
finalitat de l’EDHC és promoure i protegir els drets humans 
a Catalunya. Amb aquesta intenció, l’EDHC ha impulsat el 
procés d’elaboració del Pla de Drets Humans de Catalunya 5 
(PDHC), que es va engegar el mes de febrer de 2019. En el 
marc d’aquest Pla s’ha dut a terme un procés participatiu 
sobre l’abast, continguts i concreció de les mesures de millora 
sobre els vint-i-set drets que proposa l’esborrany del PDHC 
agrupats en cinc categories, a partir dels eixos de referència 
de la  democràcia: democràcia igualitària, plural, participativa, 
paritària i interseccional i garantista. Entre els resultats del 
procés d’elaboració del PDHC trobem un diagnòstic de la 
situació dels drets humans a Catalunya, així com també un 
llistat d’objectius, mesures i indicadors de millora segons les 
directrius del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides 6 
per a l’elaboració d’aquest tipus de document. Les mesures 
que estableix el PDHC s’adrecen al govern de la Generalitat i 
als poders públics, i estan destinades a millorar la promoció i 
la protecció dels drets humans a Catalunya. En la proposta de 
partida de les mesures de millora per als vint-i-set drets que 
proposa l’esborrany de PDHC no s’ha trobat cap referència a 
l’enfocament de justícia global ni a possibles mesures per a 
garantir el respecte i protecció dels drets en les actuacions de 
cooperació al desenvolupament impulsades des de Catalunya. 
La causa d’aquesta omissió podria ser l’abast i focalització 
del PDHC en les polítiques internes i no exteriors, tot i la 
responsabilitat que les primeres poden tenir en el respecte 
als drets humans a escala global. 

2 Ajuntament de Barcelona. 2018. Mesura de Govern: Programa 
Barcelona Ciutat de Drets Accions de prevenció i garantia de drets 
de ciutadania i accions per incloure l’enfocament de drets humans.

3 Els 25 municipis de la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans i 3 municipis addicionals identificats per la rellevància de les 
seves experiències. 

4  http://www.sindic.cat/site/files/463/RESo_edhc.pdf

5  https://estructuradh.cat/promocio-i-proteccio-dels-drets-humans/

6  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Education/Training/
HandbookNationalHR.pdf
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Per últim, cal aclarir que l’anàlisi elaborada facilita elements 
per comprendre de quina manera la incorporació de l’EBDH a 
les polítiques escollides pot contribuir a abordar de manera 
integral i universal el repte de la reducció de les desigualtats 
entre persones, col·lectius i territoris, incidint de manera 
més eficaç en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides. 

Prenent com a referència l’aproximació adoptada per 
alguns municipis com ara Nova York 7, s’ha analitzat de 
quina manera l’ús de l’EBDH en les polítiques públiques 
locals dels 28 municipis està portant a la generació de 
sistemes d’informació i d’anàlisi desagregat. Aquests 
sistemes fan una avaluació i un seguiment que estan 
focalitzats en les desigualtats en l’àmbit dels drets 
humans. Un dels usos d’aquest diagnòstic podrà ser la 
millora dels sistemes de disseny, seguiment i avaluació 
d’aquestes polítiques i dels seus instruments mitjançant 
la futura generació de sistemes d’indicadors rellevants i 
desagregats, centrats en la garantia d’aquests drets en 
totes les seves dimensions. 

1.2. Marc de l’ebdh
Els drets humans són un conjunt de garanties i llibertats 
que els governs han de respectar i fer respectar. Els 
municipis constitueixen un actor clau en el respecte, la 
promoció i garantia dels drets. Des de finals dels anys 
90, governs locals d’arreu del món han intentat donar 
resposta a aquest repte construint una política de drets 
a través de diferents mecanismes: cartes municipals a 
Mont-real, Viena, Ciutat de Mèxic, Bandung; regidories 
o oficines de drets humans a Barcelona, Nuremberg, São 
Paulo, Venècia; comissions a Ciutat de Mèxic, Eugene o 
Nova York; plans estratègics o fulls de ruta a Bogotà, Graz, 
Madrid; indicadors  d’avaluació a Gwangju o York; síndics 
de greuges locals a Mont-real, Lleida o Vitòria-Gasteiz; 
ordenances municipals a Higashiosaka, Oizumi o Seül; 
o les polítiques públiques més diverses, concebudes a 
partir d’un enfocament de drets humans en els sectors 
del benestar social, habitatge, cultura, educació, medi 
ambient, participació ciutadana, etc. (CIDOB, 2018). 

Els governs locals són els actors governamentals més propers 
a la ciutadania, i són els que poden conèixer més acuradament 
les necessitats de la població que viu al municipi. Tant a 
Catalunya com a escala internacional hi ha una legislació 
que reconeix als ens locals la tasca de promoció dels drets 
humans, tenint la “responsabilitat de protegir-los”, és a dir, 
la responsabilitat de fer respectar els drets humans per part 
d’altres actors. A banda d’aquest reconeixement, el Grup sobre 
Desenvolupament de les Nacions Unides 8 adopta l’any 2003 
un marc comú d’EBDH 9. L’objectiu principal de l’EBDH és el 
de proveir totes les agències de les Nacions Unides d’un marc 
comú per a la integració transversal (transversalització) dels 
drets humans en tots els programes i projectes en qualsevol 
dels àmbits d’actuació. 

Aquesta transversalització identifica els rols dels agents 
implicats i té com a objectiu els punts següents: (figura 1)

7 http://sdg.iisd.org/news/new-york-city-announces-voluntary-local-
review-of-sdg-progress/

8  https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_per_al_Desenvolupament_
de_les_Nacions_Unides

9  https://www.unicef.org/sowc04/files/AnnexB.pdf

La finalitat d’aquest estudi és explorar 
la manera en què una mostra de municipis 
compromesos amb la protecció dels drets 
humans estan incorporant l’Enfocament Basat en Drets 
Humans a la política de cooperació al desenvolupament i a 
l’educació per a la ciutadania global. Concretament, l’estudi 
es planteja:

1. Identificar els mecanismes i instruments que estan 
portant a la transversalització de l’EBDH en les polítiques 
municipals de cooperació al desenvolupament (acció 
exterior).

2. Identificar oportunitats per accelerar la integració de 
l’EBDH en les polítiques municipals de cooperació 
al desenvolupament. El mètode emprat és l’anàlisi 
de les pràctiques emergents que estan integrant 
la perspectiva de drets en polítiques sectorials de 
referència a través d’instruments i mecanismes 
concrets. 

3.1 Municipis participants
Els municipis participants en l’anàlisi són municipis 
compromesos amb la protecció i defensa dels drets humans 
de Catalunya. La majoria (24 de 28) formen part de la Xarxa 
de Ciutats Defensores dels Drets Humans 16, i porten a terme 
polítiques i iniciatives rellevants en aquest àmbit (Taula 1). 

El grau de participació per part dels municipis a la consulta 
realitzada ha estat d’un 71% del total de municipis 
convidats (Annex 2). La coincidència del desplegament de 
l’estudi amb el període d’eleccions municipals ha dificultat 
la participació d’alguns municipis, si bé es valora el grau de 
participació com a representatiu de la mostra de municipis 
establerta.

16  https://ciutatsdretshumans.cat/

1. Empoderar els titulars de drets, que són les persones 
i col·lectius vulnerables, subjectes actius del 
desenvolupament humà i dels drets humans. L’EBDH 
reconeix les seves capacitats per exercir aquests drets 
i reclamar-los, i es concentra en enfortir les seves 
capacitats per tal de fer-los efectius.

2. Reforçar la capacitat dels titulars d’obligacions i 
de responsabilitats, que són els agents que estan 
obligats a respectar, promoure, protegir i fer complir 
els drets humans. Les administracions públiques 
són els agents amb obligacions jurídiques i morals 
per complir i fer complir els drets humans. El conjunt 
de la societat i els agents tenen la responsabilitat de 
complir-los.

D’aquesta manera, l’EBDH permet que els equips impulsors 
dels programes i projectes estableixin mecanismes per 
prevenir la vulneració dels drets humans, protegir-los i 
garantir-los, així com per empoderar la ciutadania perquè 
aquesta  reclami i exerceixi els seus drets.  

Els drets humans són compromisos inel·ludibles per als 
estats i els governs, i per tant, totes les institucions, entitats, 
persones i organitzacions que en formen part són titulars 
d’obligacions. Els tractats internacionals de drets humans i 
el dret consuetudinari imposen tres obligacions: el deure de 
respectar, el deure de protegir i el deure de garantir 10:

1. Respectar els drets humans evitant l’adopció de 
mesures que impedeixin, obstaculitzin o restringeixin 
el seu ple gaudi.

2. Protegir els drets humans establint els mecanismes i els 
mitjans necessaris per impedir que tercers ingereixin, 
obstaculitzin o impedeixin el seu ple gaudi.

3. Garantir els drets humans a través de polítiques actives 
de promoció i legislació.

Des de l’establiment d’aquest marc operatiu per part de les 
Nacions Unides l’any 2003, han estat moltes les organitzacions i 
agències públiques de cooperació internacional que l’han adoptat 
per millorar els seus plans, programes i sobretot projectes. 

10 Interparlamentary Union. 2016. Human Rights. Handbook 
for parlamentarians Nº26. United Nations (Office of the High 
Commissioner for Human Rights). Pàg. 31.
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
HandbookParliamentarians.pdf

També s’han editat nombrosos manuals i guies per aplicar l’EBDH 
en programes i projectes de cooperació internacional. Destaquen 
les guies elaborades per Finlàndia 11, Alemanya 12 i Suïssa 13. A 
Catalunya es compta amb la guia l’Aplicació de l’Enfocament de 
Gènere i Basat en els Drets Humans (EGiBDH) en la cooperació per 
al desenvolupament 14, publicada per l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya l’any 2018. Aquest document proveeix recursos i 
orientacions per a la integració de l’EBDH a escala de projecte. 

Paral·lelament, en l’àmbit de les polítiques locals i en un 
context d’agudització de les desigualtats i de vulneració de 
drets com ara els de l’habitatge i el de reconeixement de la 
ciutadania, alguns municipis estan adoptant estratègies de 
protecció dels drets humans ampliant i revisant polítiques 
locals per integrar la perspectiva de drets. Alguns exemples en 
són el dret a l’habitatge, el dret a l’aigua o el dret a la ciutat, 
que es protegeixen mitjançant instruments i mesures concrets 
de política pública. Aquestes experiències s’estan donant en 
un àmbit d’aplicació de polítiques que no són les polítiques 
locals de cooperació al desenvolupament. Cal destacar que 
els esforços d’alguns municipis han anat més enllà, fent de la 
integració transversal de l’EBDH un objectiu de govern en el 
conjunt de les polítiques públiques. 

Aquest ha estat el cas de l’Ajuntament de Barcelona amb el 
programa “Barcelona, Ciutat de Drets”, que estableix una sèrie 
d’accions per integrar l’EBDH  15. La idea del programa és prevenir 
i garantir, més enllà de cadascun dels drets civils, els drets de 
ciutadania on es reforça la dimensió local dels drets humans.  

En una primera etapa, el teixit associatiu i els equips tècnics 
municipals de les àrees de cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments de Catalunya s’han anat familiaritzant amb 
l’EBDH, i per tant s’han anat capacitant per aplicar-lo en les 
accions de cooperació al desenvolupament i en les d’educació 
per a la ciutadania global. Entre d’altres, ho han fet a través de 
formacions i de l’intercanvi entre iguals com ara la Xarxa de 
Ciutats Defensores dels Drets Humans. A continuació, el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), a través de 
la Comissió de Drets Humans, ha de passar a valorar la mesura 
en què les polítiques de cooperació locals han anat incorporat 
l’EBDH a través d’instruments i mesures específiques. 

Addicionalment, a la llum de les iniciatives de nombrosos 
municipis que han integrat i desplegat la perspectiva de 
drets en polítiques sectorials o de manera transversal a 
través d’instruments concrets, el Fons Català considera 
que s’hauria de poder comptar amb una anàlisi d’aquestes 
experiències per tal d’identificar oportunitats de millora per 
a la integració de l’EBDH en les polítiques de cooperació al 
desenvolupament locals.  

11 https://um.fi/documents/35732/48132/human_rights_based_
approach_in_finlands_development_cooperation___guidance

12 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_
commerce/hr-based_approach_in_dc_short_version.pdf

13 https://www.sida.se/
contentassets/5c8a9a55ddd84aeeb7fe662007e24e9e/baa7a0ff-
1870-4f67-b8b2-4439db785dbc.pdf

14 https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/l-
aplicacio-de-l-enfocament-de-genere-i-basat-en-els-drets-humans-
egibdh-en-la-cooperacio-per-al-desenvolupament.php

15 https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/
lenfocament-basat-en-drets-humans
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FIGURA 1. ENFOCAMENT BASAT EN DRETS HUMANS (EBDH)
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https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/l-aplicacio-de-l-enfocament-de-genere-i-basat-en-els-drets-humans-egibdh-en-la-cooperacio-per-al-desenvolupament.php
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/lenfocament-basat-en-drets-humans
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/lenfocament-basat-en-drets-humans
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TAULA 1. MUNICIPIS PARTICIPANTS A L’ESTUDI

* no formen part de la Xarxa de Ciutats Defensores de DDHH

3.2 Polítiques públiques sectorials 
Les polítiques municipals sectorials considerades com a 
referents per a la identificació d’instruments i mecanismes 
d’integració de la perspectiva de drets són les polítiques 
d’accés a l’habitatge, accés i distribució d’aigua, nova/
plena ciutadania, i les de compra pública (Figura 2). 
El criteri per a la seva selecció ha estat l’existència 
d’estratègies noves i processos emergents d’integració de 
la perspectiva de drets, així com la selecció de polítiques 
diverses pel que fa als drets en qüestió -drets polítics, i 
drets econòmics, socials i culturals- i l’àmbit d’incidència 
-local/global-. 

Per obtenir la informació, s’ha elaborat un qüestionari que s’ha 
fet arribar a les àrees de cooperació dels municipis participants. 
De manera paral·lela, s’ha lliurat el mateix qüestionari a les àrees 
i unitats responsables de les altres quatre polítiques públiques 
sectorials analitzades: accés a l’habitatge, distribució i accés a 
l’aigua, nova/plena ciutadana i compra pública 17 (Figura 2). 

La informació recollida a través dels qüestionaris ha estat 
sistematitzada en una eina de tractament de dades que ha 
permès incloure la informació dels mecanismes i instruments  

17 Veure Annex 1. Models de qüestionari.

Municipi Província

Barberà del Vallès Barcelona

Caldes de Montbui Barcelona

Castelldefels Barcelona

Cornellà de Llobregat Barcelona 

el Prat de Llobregat Barcelona

Esplugues de Llobregat Barcelona

Gavà Barcelona

L’Hospitalet de Llobregat* Barcelona

Mataró Barcelona

Molins de Rei Barcelona

Mollet del Vallès Barcelona

Rubí Barcelona

Sabadell Barcelona

Sant Adrià del Besòs* Barcelona

Sant Boi de LL. Barcelona

Sant Cugat del Vallès Barcelona

Sant Feliu de LL. Barcelona

Sant Joan Despí Barcelona

Sant Pere Ribes* Barcelona

Sant Vicenç dels Horts Barcelona

Santa Coloma de Gramenet Barcelona

Santa Perpètua de  Mogoda* Barcelona

Viladecans Barcelona

Vilafranca del Penedès Barcelona

Vilanova i la Geltrú Barcelona

Girona Girona

Reus Tarragona

Tarragona Tarragona

El procés per dur a terme aquest estudi ha seguit tres fases: 

Fase 1. Anàlisi dels instruments d’integració de l’enfocament 
d’EBDH en les polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament i educació en la ciutadania global, així 
com en quatre polítiques públiques sectorials de referència. 

Prenent com a referència els quatre àmbits d’operativització 
de l’EBDH, en aquesta fase s’ha dut a terme una consulta 
als equips tècnics de solidaritat i cooperació dels municipis 
participants. La consulta buscava identificar aquells 
instruments i mesures que des de la política de cooperació 
estan servint per a:

1. Identificar els titulars dels drets i avaluar el seu 
compliment. 

2. Identificar els titulars de les obligacions i responsabilitats 
i avaluar el seu compliment. 

3. Enfortir la capacitat dels titulars dels drets per reclamar 
el seu compliment.

4. Interpel·lar i reforçar les capacitats dels titular de les 
obligacions i les responsabilitats per exercir-les.

4

utilitzats per cada municipi en cadascuna de les dimensions 
de l’EBDH i obtenir una valoració agregada de l’ús de les 
diferents tipologies d’instruments en el conjunt dels 
municipis. L’agregació de les dades s’ha realitzat segons 
les quatre dimensions de l’EBDH (veure Figura 1), i en 
base als tres tipus d’obligacions descrites anteriorment: 
respectar, protegir i garantir. A la Figura 3 es descriuen les 
tres dimensions o components de l’EBDH i a la Figura 4, 
els tres tipus d’obligacions i les tipologies de mecanismes/
instruments per a cadascuna d’elles.

Polítiques

DIMENSIÓ 1
Identificar els titulars 
de drets i avaluar el 

compliment dels drets

DIMENSIÓ 2
Identificar els titulars 

de les obligacions i 
avaluar el compliment 

de les obligacions

DIMENSIÓ 3
Enfortir la 

capacitat dels 
drets per 

reclamar-los

DIMENSIÓ 4
Enfortir la capacitat 

dels titulars de
les obliagcions
per exercir-les

1. Cooperació al
desenvolupament i EpCG

Preguntes Qüestionari 1: Cooperació

2. Nova/plena ciutadania Preguntes Qüestionari 2: Nova/plena ciutadania

3. Compra pública ètica Preguntes Qüestionari 3: Compra pública ètica

4. Aigua i sanajament Preguntes Qüestionari 4: Aigua i sanejament

5. Habitatge Preguntes Qüestionari 5: Habitatge

FIGURA 2. POLÍTIQUES SELECCIONADES EN AQUEST ESTUDI I DIMENSIONS DE L’EBDH

FIGURA 3. CATEGORIES DE CLASSIFICACIÓ DELS INSTRUMENTS SEGONS L’EBDH

• Identificar els titulars de drets. Instruments que tenen la funció d’identificar i analitzar en quina situació es troben les 
persones i col·lectius als quals s’han vulnerat els drets, i quins són els mecanismes estructurals que porten a aquesta vulneració. 
A continuació, plantegen actuacions i estratègies que incideixin en aquests mecanismes estructurals

• Empoderar titulars de drets. Instruments que tenen la funció d’informar als col·lectius vulnerables dels seus drets i 
desenvolupar les seves capacitats per defensar-los; interpel·lar els agents sobre les obligacions de compliment, denunciant-los 
en cas de vulneració; i recórrer als agents amb responsabilitats de defensa i garantia. 

• Garantir la protecció dels drets dels col·lectius vulnerables. Instruments que tenen la funció de garantir els drets humans 
dels col·lectius vulnerables a través de mesures per respectar-los (revisant processos i marcs normatius municipals), protegir-
los (a través de formació, orientacions tècniques, etc.), posar denúncies en els casos de vulneració, i facilitar la restauració i 
reparació. 

• Interpel·lar els titulars d’obligacions i responsabilitats perquè respectin els drets dels col·lectius vulnerables. Instruments 
que tenen la funció de sol·licitar i fer que els titulars d’obligacions i responsabilitats respectin els titulars de drets a través de 
processos d’incidència, denúncia i/o col·laboració.

FIGURA 4. OBLIGACIONS DELS TITULARS DE RESPONSABILITATS I TIPOLOGIA DE MECANISMES/INSTRUMENTS

1. L’obligació de respectar

R1. Revisió de la normativa municipal segons els estàndards de DDHH

2. L’obligació de protegir

P1. Accions d’informació i transparència
P2. Formació i altres accions d’empoderament
P3. Accions d’incidència
P4. Accions de mobilització dels agents
P5. Accions de reparació 

3. L’obligació de garantir

G1. Accions d’atenció directa de les persones i col·lectius
G2. Investigació de la vulneració de drets

ENFOCAMENT BASAT EN DRETS HUMANS (EBDH)
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Fase 2. Identificació de mecanismes i instruments rellevants. 

Pel que fa a les quatre dimensions de l’EBDH, la informació 
aportada pels equips tècnics en la primera fase ha permès 
identificar: 

1. Quins són aquells mecanismes que les polítiques de 
cooperació estan utilitzant en una major i en una 
menor proporció. 

2. Quins són els mecanismes que més utilitzen la resta 
de polítiques analitzades i que podrien ser útils per 
a la política de cooperació (pensant en les iniciatives 
de cooperació tant directa com les impulsades per les 
entitats).

Fase 3. Triangulació i formulació participativa de 
recomanacions per avançar cap al desplegament de 
l’EBDH en la política de cooperació al desenvolupament i 
resta de polítiques públiques. 

L’anàlisi i les conclusions preliminars extretes han estat 
compartides amb la Comissió de Drets Humans del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc d’una 
sessió de treball amb aquesta finalitat. Els equips tècnics 
dels municipis participants han identificat reptes i han 
formulat recomanacions de cara a millorar el desplegament 
de l’EBDH en les polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament.

A continuació presentem els mecanismes o accions que 
despleguen les diferents polítiques municipals per integrar 
l’EBDH, i la proporció de municipis de la mostra que els 
implementen. També indiquem l’orientació de l’instrument, 
és a dir, si es tracta d’un instrument per respectar (R), 
protegir (P) o garantir (G) els drets humans en totes les seves 
dimensions. A l’Annex 3 es mostren els resultats desglossats 
per a cada política analitzada.

5.1. Integració de l’ebdh en les 
polítiques municipals de Cooperació 
al Desenvolupament
Les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament 
municipals identifiquen les persones i col·lectius de drets 
bàsicament a través dels processos que altres agents tenen 
establerts per fer-ho (Figura 3). En aquest sentit, la majoria 
dels instruments no els identificarien directament els 
equips tècnics municipals a través de diagnòstics, línies de 

base i fonts secundàries, entre d’altres. Serien més aviat les 
iniciatives de diagnòstic i l’anàlisi d’altres agents les que farien 
aquesta identificació indirecta. No s’ha parlat de l’elaboració 
de diagnòstics o anàlisis -propis o encarregats- sobre la situació 
de vulneració de drets humans de col·lectius específics. 

Entre els mecanismes indirectes més esmentats (per part 
del 50% dels municipis participants o més) es troben la 
identificació dels col·lectius que fan els diagnòstics de 
les entitats de cooperació en el marc de les iniciatives de 
cooperació presentades a les convocatòries de subvencions 
(61% de respostes). Alguns municipis, com ara Rubí i Gavà, 
també fan aquesta identificació a través dels consells 
municipals de cooperació, on els agents comparteixen quins 
són els col·lectius titulars de drets en situació de vulnerabilitat 
a qui s’adrecen les seves iniciatives. En aquests municipis 
també s’identifiquen els col·lectius en què hi participen 
entitats constituïdes per persones de col·lectius immigrants 
(39% de respostes). 

Un altre mecanisme d’identificació és l’ús dels anàlisis i 
diagnòstics realitzats per organismes mancomunats com ara 
el Fons Català de Cooperació (seria el cas de les campanyes i 
la selecció de projectes d’entitats que s’adrecen a determinats 
col·lectius) i la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa de 
Ciutats Defensores dels Drets Humans i altres organismes 
(33% de respostes). També s’ha fet constar la coordinació amb 
altres departaments i unitats de l’ajuntament per identificar 
titulars de drets (per exemple, la Taula d’Inclusió de Sant Adrià 
del Besòs, la Regidoria de Drets Civils a Sabadell o la consulta 
del Registre Municipal d’Entitats en el cas de Molins de Rei). 

La majoria d’aquests instruments tenen la funció d’identificar 
i analitzar en quina situació es troben les persones i col·lectius 
a qui se’ls ha vulnerat els drets i quins són els mecanismes 
estructurals que estan conduint a aquesta vulneració per poder 
plantejar actuacions i estratègies que incideixin en aquests 
mecanismes estructurals. Des d’aquesta perspectiva, els 
mecanismes d’identificació que tenen a veure amb actuacions 
orientades a prevenir la vulneració dels drets -com podria ser 
el cas de campanyes d’incidència i actuacions d’Educació per 
al Desenvolupament- tindrien també una funció de protecció. 

Els mecanismes d’empoderament de les persones i col·lectius 
titulars de drets que més esmenten els ajuntaments participants 
pel que fa la política de cooperació al desenvolupament han 
estat indirectes. Els més comuns són el suport a iniciatives 
de sensibilització de la ciutadania a través de campanyes per 
denunciar la situació dels col·lectius més vulnerables (89%). 

Alguns exemples especificats pels ajuntaments participants 
són el suport a la Xarxa Antirumors a Cornellà de Llobregat; 
l’impuls de campanyes de sensibilització i respecte a la 
diversitat sexual i de gènere també a Cornellà de Llobregat; 
la celebració del Dia Internacional de les Persones Refugiades 
per mitjà d’exposicions i taules rodones amb entitats i 
col·lectius a Rubí;  les campanyes sobre els drets dels 
col·lectius LGTBI i sobre el llenguatge ètic a Sant Perpètua de 
la Mogoda; les campanyes de sensibilització per a joves (TOC) 
i per a les escoles a Caldes de Montbui. Altres exemples són el 
suport a projectes d’empoderament a través d’estratègies de 
formació i informació (el cas dels educadors de carrer a Caldes 
de Montbui), i el suport a iniciatives de cooperació dels agents 
que tenen per objectiu l’empoderament dels col·lectius 
vulnerables (50% de respostes), o l’impuls de taules d’acollida 
de persones refugiades (Tarragona) i taules de solidaritat 
(Sabadell) (44%). Entre les respostes pràcticament no apareix 
el suport a iniciatives d’empoderament de les entitats en els 
països del sud (només en un 6% de les respostes). 

Igualment s’especifica la col·laboració en xarxes i espais 
participatius per tal d’establir estratègies d’empoderament: 
per exemple, participant en plans educatius d’entorn a 
Castelldefels; en el mateix Consell de Cooperació a Mataró; 
a través de grups de treball a Rubí; i participant en projectes 
tranversals amb altres regidories, com ara nova ciutadania a 
Castelldefels, entre d’altres.

Els instruments que utilitzen les polítiques de cooperació al 
desenvolupament perquè el gaudi dels drets humans es faci 
efectiu per als col·lectius vulnerables s’orienten no només a 
prevenir la seva violació mitjançant informació, formació, 
incidència i mobilització, sinó també a garantir-los quan 
s’estan produint aquestes vulneracions, per mitjà tant de 
l’anàlisi dels drets que s’han vulnerat i dels mecanismes, com 
de la sanció i reparació de la violació. 

Pel que fa a la protecció dels col·lectius vulnerables i 
la prevenció de la vulneració dels seus drets, entre els 
mecanismes que més apareixen es troba l’impuls de mocions 

als plens municipals (67% de respostes) i la participació en 
programes de prevenció interdepartamentals i/o en xarxa 
amb altres ajuntaments (56% de respostes), com ara el 
Fòrum d’Alumnes per la Convivència i la Mostra de Cinema 
i Convivència a Sant Boi de Llobregat; la participació en les 
iniciatives del Centre d’Informació i Orientació a la Dona de 
la Regidoria de Polítiques d’Igualtat a Sant Adrià del Besòs; 
el llançament de campanyes conjuntes de defensa dels 
drets humans amb altres departaments i unitats a Gavà, i 
la sensibilització i incidència política a les xarxes socials a 
Girona. També hem inclòs la participació a la Xarxa de Ciutats 
Defensores dels Drets Humans de la Diputació de Barcelona, 
quan estava activa. 

Cal fer palès també (22% de respostes) l’acompanyament 
que fan alguns ajuntaments a entitats petites, per la seva 
constitució o pel seu suport en la formulació de projectes. 
Per exemple, l’Ajuntament de Montornès del Vallès assessora 
entitats formades per persones migrades en l’elaboració 
de projectes de codesenvolupament, o en l’organització de 
cursos adhoc.

5

FIGURA 5. MECANISMES D’IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT (N=18 MUNICIPIS)

INSTRUMENT/ MECANISME % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Criteris de pertinença en processos de convocatòria 
de subvencions a projectes de cooperació. 61 Revisió de la normativa municipal

segons estàndards de DDHH Respecte

Organització  del Consell municipal de pau i solidaritat
 on es presenten els col·lectius vulnerables. 39 Investigació de la vulneració de drets Garantia

A proposta d’organismes mancomunats (per exemple, 
Fons Català), altres municipis, o altres organismes 
(supramunicipals, l’Organització de les Nacions Unides, etc.)

33 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Consulta a altres àrees o serveis de l’ajuntament 
(per exemple, serveis socials, acollida, integració, etc.) 33 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Treball amb altres departaments (per contribuir a identificar 
es situacions de discriminació i vulneració del seus drets, 
tant en l’àmbit local com internacional)

17 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Accés al padró d’habitants per a població d’origen estranger
(per al Servei de Primera Acollida) 6 Accions d’atenció directa de

les persones i col·lectius Garantia

INSTRUMENT / MECANISME % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Impulsar campanyes de sensibilització orientades a 
tercers (altres departaments i unitats de l’ajuntament etc.) 89 Accions de mobilització dels agents Protecció

Activitats o programes específics  de suport a entitats 
(per exemple, educació per a la pau,  solidaritat i defensa 
dels drets humans )

50 Accions de mobilització dels agents Protecció

Espais de participació i treball en xarxa a iniciativa d’entitats 44 Accions de mobilització dels agents Protecció

Empoderament directe de determinats col·lectius a
 través dels projectes de cooperació directa 6 Accions de mobilització dels agents Protecció

Facilitar l’educació en llengües a la població migrada 6 Formació i altres accions 
d’empoderament Protecció

FIGURA 6. MECANISMES D’EMPODERAMENT DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT (N=18 MUNICIPIS)
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Amb una freqüència menor s’han especificat instruments 
per garantir el respecte dels drets humans una vegada s’han 
vulnerat (11% de respostes) a través del suport a iniciatives 
d’entitats i agents de cooperació. Alguns exemples en són 
el suport per part de l’Ajuntament de Tarragona a accions 
d’educació per al desenvolupament organitzades per 
entitats de col·lectius en situació de vulnerabilitat; el suport 
a projectes de denúncia de la vulneració dels drets humans 
al Sàhara Occidental i a Bielorússia per part de l’Ajuntament 
de Castelldefels; o finalment, el suport a una diversitat de 
projectes a través de la inclusió d’aquestes prioritats a les 
bases reguladores de les  subvencions a Sant Adrià del Besòs.
 
Finalment, els instruments per interpel·lar els titulars 
d’obligacions i responsabilitats perquè respectin els titulars 
de drets més destacats per les polítiques de cooperació al 
desenvolupament han estat els que s’orienten als agents que 
participen en aquesta política. Entre aquests, cal recordar la 

5.2. Integració de l’ebdh en quatre 
polítiques de referència  

 5.2.1 Nova o plena Ciutadania

Les polítiques públiques municipals de nova (o plena) 
ciutadania identifiquen les persones i col·lectius de drets de 
manera directa, és a dir, a través de l’atenció personalitzada a 
les persones nouvingudes (Figura 7). 

Tots els municipis participants destaquen els serveis de 
primera acollida a les persones nouvingudes com a 
principal mecanisme d’identificació (100% de resposta).

També es fa palès el fet que la col·laboració amb altres àrees 
de l’ajuntament que atenen col·lectius específics -com ara 
els que estan organitzats en associacions culturals- permet 
indirectament la identificació de persones i col·lectius 
en situacions de vulnerabilitat (58%). Pràcticament un 
terç dels ajuntaments (33% de respostes) també parla 
de l’ús dels espais de coordinació amb els agents (per 
exemple, consells municipals de convivència intercultural) 
com a mecanismes per fer-ho. La major part d’aquests 
instruments tenen la funció de garantir els drets, donat 
que porten a la identificació i a l’anàlisi de la situació en 
què es troben les persones i col·lectius, i així poder atendre 
les seves necessitats immediates i garantir que gaudeixin 
dels drets econòmics, socials i civils. 

Els mecanismes d’empoderament de les persones i 
dels col·lectius titulars de drets més destacats pels 
ajuntaments participants pel que fa la política de nova/
plena ciutadania han estat els programes de formació per 
a població migrant (75% de respostes). Alguns exemples 
en són el programa “Migrants, Treballadores i Ciutadanes” 
adreçat a l’empoderament de les migrants treballadores 
del servei domèstic i les cures, i els programes 
d’integració sòcio-laboral a Castelldefels, així com també 
les formacions en diversitat cultural i lingüística. A mode 
d’il·lustració d’aquestes darreres, tenim el projecte inclusiu 
“Urban Dance” a Sant Boi de Llobregat per al personal 
de l’administració i per al sistema educatiu de primària 
i secundària; les entitats ciutadanes i d’integració sòcio-
laboral a Mataró; les activitats adreçades a les escoles del 
municipi per fomentar la convivència i la interculturalitat 
a Santa Perpètua de la Mogoda; o el programa de 
formació i sensibilització en drets humans i a Sabadell. 
Altres exemples de mecanismes d’empoderament són el 

inclusió de clàusules de responsabilitat social i criteris de  
valoració en les licitacions (50% de municipis); la contractació 
de persones en situació de vulnerabilitat social a Castelldefels; 
l’impuls per a la introducció en els plecs de contractació pública 
del departament de clàusules per al respecte dels drets laborals, 
mediambientals i de col·lectius en situació de discriminació a 
Tarragona; els criteris de sostenibilitat en concursos públics i 
distintiu Biosphere per part de l’àrea de turisme i patrimoni de 
Caldes de Montbui; el Pla de Responsabilitat Social Corporativa 
a Sant Feliu de Llobregat; etc. Podem esmentar també, tot i que 
només ho ha integrat un ajuntament, la revisió de la normativa 
municipal i dels instruments per integrar l’enfocament d’EBDH 
en altres àrees de l’ajuntament, com és el cas del Pla Director de 
Cooperació de Sant Boi de Llobregat.

Els instruments desplegats per interpel·lar els titulars 
d’obligacions estan orientats tant a garantir, com a protegir i a 
respectar els titulars de drets.

FIGURA 7. MECANISMES PER GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT (N=18 MUNICIPIS)

INSTRUMENT / MECANISME % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Mocions al Ple municipal (denúncia vulneració de DDHH, etc.). 67 Accions d’incidència Protecció

Establiment d’objectius i prioritats de protecció dels drets 
humans en els instruments de la política pública de cooperació 
(plans directors, bases de convocatòries, etc.).

61 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Participació en programes interdepartamentals,
intermunicipals i/o en xarxa amb altres ajuntaments
de promoció delsdrets humans. 

56 Accions de mobilització dels agents Protecció

Acompanyament a col·lectius en la constitució d’entitats i
en l’elaboració de projectes. 22 Formació i altres accions 

d’empoderament Protecció

Suport a iniciatives de protecció dels col·lectius vul nerables
per part de les entitats 11 Accions de mobilització dels agents Protecció

Atenció a les persones i col·lectius a través de serveis 
d’atenció (oficines, protocols, etc.) per a la valorar i posar
en  funcionament els mecanismes de protecció i garantia.

11 Accions d’atenció directa de les 
persones i col·lectius Garantia

FIGURA 8. MECANISMES PER INTERPEL·LAR ELS TITULARS D’OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS 
TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (N=18 MUNICIPIS)

INSTRUMENT / MECANISME % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Impuls de la contractació pública ètica a través de protocols, 
introducció de clàusules de responsabilitat social i de criteris 
ètics de valoració en les licitacions. 

50 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Formació adreçada a personal de l’ajuntament i a entitats 
sobre l’enfocament d’EBDH, d’igualtat de gènere i altres 
relacionats (per exemple, ODS)

11 Formació i altres accions 
d’empoderament Protecció

Servei de mediació i assessorament als col·lectius vulnerables 11 Accions d’atenció directa de les 
persones i col·lectius Garantia

Revisió de la normativa municipal i instruments de política 
pública per integrar l’enfocament d’EBDH i d’igualtat de gènere 
en l’àrea de cooperació i la resta d’àrees de l’ajuntament

6 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Seguiment i avaluació del respecte dels DDHH en les activitats 
que realitzen les entitats 6 Investigació de la vulneració de drets Garantia

projecte de suport a l’estudi per a joves estudiants dels 
instituts públics, incloent alumnat de famílies immigrants 
a Sant Boi de Llobregat, la formació d’adults dins l’àmbit 
de l’escola Roure Gros i projectes de mentoria als centres 
escolars a Caldes de Montbui.

A més a més, s’han inclòs l’ús de campanyes per 
informar i sensibilitzar a tota la població sobre l’equitat 
de drets a través de tallers, jornades i festivals (67% de 
respostes). Mostra d’aquestes campanyes són el taller 
sobre rumorologia a Sant Boi de Llobregat, la divulgació 
de material de la Xarxa antirumors i el taller Rap de la 
Convivència a Sabadell.

Destaquen també els mecanismes d’acompanyament 
i treball conjunt amb les entitats d’immigrants (33% de 
respostes), com ara el procés comunitari de la Serra d’en 
Mena a través del Projecte d’Intervenció Comunitària 
Intercultural a Santa Coloma de Gramenet, o els 
consells sectorials i territorials inclusius que faciliten la 
incorporació d’associacions de persones nouvingudes. A 
Caldes de Montbui s’han articulat punts de voluntariat 
per realitzar tasques d’acompanyament i informació a 
col·lectius vulnerables, com és el cas de la gent gran. 

Els serveis d’informació i assessorament a persones 
estrangeres (33% de respostes) corresponen a accions 
i recursos que responen a les necessitats inicials de 
formació i informació d’aquest col·lectiu: tramitació 

de l’accés al Servei de primera acollida, derivació a 
les formacions en  catalana, com es fa a Cornellà de 
Llobregat. A Caldes de Montbui es compta amb un Servei 
d’educació al carrer (AIRE) per a la detecció i el treball 
amb joves que fan ús de l’espai públic. A Santa Coloma de 
Gramenet, a través del servei de convivència, l’equip de 
mediació i suport a les comunitats de veïns i veïnes i el del 
Centre d’Informació de Recursos i Dona (CIRD) es facilita 
informació i acompanyament a persones estrangeres.

Per mitjà de mecanismes de cohesió (com els cercles 
de cohesió o les taules de cohesió), els municipis també 
empoderen les persones i col·lectius vulnerables (25% 
de respostes). Tenim exemples com l’empoderament i 
la creació de xarxes de relació entre dones de diferents 
nacionalitats a Castelldefels; la Taula de Cohesió Social 
a Molins de Rei; o la promoció d’intercanvi cultural a 
Barberà del Vallès.

FIGURA 9. MECANISMES D’IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE NOVA/PLENA CIUTADANIA 
(N=12 MUNICIPIS)

1. IDENTIFICAR ELS TITULARS DE DRETS % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Servei de primera acollida a persones nouvingudes, 
i altres serveis d’atenció públics 100 Accions d’atenció directa de les 

persones i col·lectius Garantia

Treball transversal amb les diferents àrees de 
l’ajuntament implicades amb el col·lectiu, entitats 
de persones migrants, etc.

58 Accions de mobilització dels agents Garantia

Espais de coordinació amb els agents, p.ex. consells 
municipals de convivència intercultural 33 Investigació de la vulneració de drets. Garantia

Sistema de gestió d’incidències amb la ciutadania 
(QUIS: Queixes i Suggeriments) 8 Investigació de la vulneració de drets Garantia
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Els instruments que utilitzen les polítiques de nova/
plena ciutadania per fer efectiu el gaudi dels drets 
humans per part dels col·lectius vulnerables estan dirigits 
principalment a protegir els seus drets, mitjançant accions 
d’informació, formació, incidència i mobilització. Només en 
algun municipi s’han desplegat instruments per garantir el 
compliment dels drets i per disposar de mecanismes per 
respondre a vulneracions de drets humans, a través tant 
de l’anàlisi dels drets que s’han vulnerat i dels mecanismes 
que ho estan possibilitant, com de la reparació. No s’ha 
parlat de mecanismes directes de denúncia.

El mecanisme més destacat ha estat l’assessoria jurídica 
als grups vulnerables (42% de les respostes), que s’orienta 
majoritàriament a la prevenció i la informació en cas de 
vulneració (Figura 9). Alguns exemples en són el Servei 
d’Atenció a la Mobilitat Internacional (SAMI) per a 
l’assessorament jurídic en tràmits d’estrangeria a Rubí, i 
l’ús de materials informatius en diverses llengües sobre el 
servei de primera acollida a Caldes de Montbui.

L’impuls en campanyes per trencar prejudicis -a través de la 
participació en xarxes i ús de materials de sensibilització- 
també ha resultat un mecanisme utilitzat per una part 
important dels municipis participants en l’anàlisi (41% 
de respostes). És el cas de la participació en la Xarxa 
Antirumors a Cornellà de Llobregat.

El suport a entitats ciutadanes que impulsen iniciatives de 
protecció i garantia ha aparegut en menys casos (25% de 
les respostes). Alguns exemples en són el suport municipal 
a entitats per a la consecució de programes d’inclusió 
social a Rubí, o l’organització de xerrades i tallers en centres 
educatius a Molins de Rei.

Pel que fa a la interpel·lació dels titulars d’obligacions i 
responsabilitats perquè respectin els titulars de drets, 
la majoria reportada fa referència a instruments de 
coordinació amb altres agents del municipi per garantir 
els drets de les persones i col·lectius vulnerables, i no tant 
a la interpel·lació d’altres agents perquè els respectin. 
No obstant això, Santa Coloma de Gramenet sí que 
esmenta l’ús dels informes de l’Oficina de la Defensora 
de la Ciutadania i l’elaboració de plans estratègics per a 
la igualtat de drets, i que funcionen com a mecanisme 
d’interpel·lació dels agents perquè respectin els drets 
humans dels col·lectius vulnerables. Un exemple 
d’aquests plans estratègics és el Pla d’Igualtat de Gènere 
i Protocol Local per a l’Abordatge Integral de la Violència 
Contra les Dones.

Un exemple que apareix com a mecanisme de prevenció 
i garantia de drets és el foment de l’accés a recursos i 
serveis existents al municipi de la població nouvinguda a 
Barberà del Vallès. Molins de Rei ha destacat els serveis de 
diferents centres: el Centre d’Informació per a Treballadors 
Estrangers, el Servei d’Atenció i Informació a les Dones, el 
Trencaclosques que fa un Servei d’Atenció a la petita Infància i 
el Centre Garcia Nieto d’assessorament laboral. 

Un altre mecanisme recordat per diversos municipis ha estat la 
contribució des de l’administració municipal a la regularització 
de la situació administrativa de la població nouvinguda. De 
fet, no es tracta d’un mecanisme d’interpel·lació, sinó de 
protecció, però es pot entendre que en fer-lo efectiu, s’estaria 
interpel·lant els agents a que el compleixin. És el cas Barberà 
del Vallès i Santa Coloma de Gramenet. 

Amb l’objectiu d’interpel·lar altres agents pel que fa al 
compliment i respecte dels drets humans, alguns ajuntaments 
també estan utilitzant instruments de sensibilització, com per 
exemple Barberà del Vallès i Santa Coloma de Gramenet amb 
la difusió dels drets i deures dels col·lectius d’immigrants. 

 5.2.2 Compra pública ètica

Pel que fa a la identificació de les persones i col·lectius 
als quals se’ls pot estar vulnerant els drets, cap de les 
respostes obtingudes no s’ha referit als mecanismes 
d’identificació directa o indirecta (Figura 11), sinó als 
processos de revisió de normativa, introducció de clàusules, 
elaboració de guies de contractació pública ètica, etc. 

Pel que fa als mecanismes d’empoderament de les persones 
i col·lectius titulars de drets, cap de les respostes obtingudes 
no ha fet referència a instruments, directes o indirectes, 
de formació, informació o acompanyament dels col·lectius 
vulnerables.

Els instruments que les polítiques de compra pública ètica 
utilitzen per fer efectiu el gaudi dels drets humans per 
part dels col·lectius vulnerables s’orienten principalment 
a prevenir la seva vulneració a través de la introducció 
d’obligacions de respecte d’aquests drets per part de les 
empreses i agents contractats per l’ajuntament. En aquest 
sentit, els mecanismes que apareixen no tenen com a finalitat 
la denúncia de la vulneració dels drets ni la reparació i 
restauració dels mateixos.

FIGURA 10. MECANISMES D’EMPODERAMENT DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE NOVA/PLENA CIUTADANIA 
(N=12 MUNICIPIS)

2. EMPODERAR TITULARS DE DRETS % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Programes i formacions adreçats a població migrant. 75 Formació i altres accions 
d’empoderament Protecció

Campanyes d’informació i sensibilització en relació amb els 
drets humans. 67 Accions de mobilització dels agents Protecció

Acompanyament i treball conjunt amb les entitats 
d’immigrants o a través de taules de coordinació. 33 Accions de mobilització dels agents Protecció

Servei d’informació i assessorament a persones estrangeres 33 Accions d’atenció directa de les 
persones i col·lectius Protecció

Cercles de cohesió 25 Accions de mobilització dels agents Protecció

Commemoracions de dies internacionals dels pobles i 
col·lectius. 17 Accions d’incidència Protecció

Preparació i difusió de material de difusió i carta de 
benvinguda al municipi 8 Accions d’atenció directa de les 

persones i col·lectius Protecció

FIGURA 11. MECANISMES PER A GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE NOVA/PLENA 
CIUTADANIA (N=12 MUNICIPIS)

3. GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS DRETS DELS 
COL·LECTIUS VULNERABLES % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Assessoria jurídica a grups més vulnerables. 42
Formació i altres accions 

d’empoderament
Protecció

Xarxes i elaboració de materials de difusió per trencar
 prejudicis contra col·lectius. 41 Accions de mobilització dels agents Protecció

Convenis i subvencions a les entitats ciutadanes. 25 Accions de mobilització dels agents Protecció

Informació, gestió i derivació de col·lectius de nova
ciutadania al Servei de Primera Acollida i altres
 institucions (p.ex. la Generalitat).

25
Accions d’atenció directa de les 

persones i col·lectius
Protecció

Plans directors de diverses regidories. 17
Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH
Respecte

Mocions i declaracions municipals sobre vulneració de drets. 17 Accions d’incidència Protecció

Propostes de resolució al Ple en relació a la participació 
política i al dret de vot de les persones nouvingudes. 8

Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH

Protecció

Recull d’indicadors de convivència. 8 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Oficina de la Defensora de la Ciutadania. 8
Accions d’atenció directa de les 

persones i col·lectius
Garantia

Foment del coneixement del context, la llengua de la societat 
catalana i el seu marc jurídic entre la població nouvinguda. 8

Formació i altres accions 
d’empoderament

Protecció

Facilitació de l’accés al mercat laboral a la població 
nouvinguda. 8

Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH

Garantia

FIGURA 12. MECANISMES PER INTERPEL·LAR ELS TITULARS D’OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS 
TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE NOVA/PLENA CIUTADANIA (N=12 MUNICIPIS)

4. INTERPEL·LAR ALS TITULARS D’OBLIGACIONS I 
RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS DRETS DELS 
COL·LECTIUS VULNERABLES

% Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Accions transversals amb altres organismes i serveis 
municipals. 25 Accions de mobilització dels agents Protecció

Regularització jurídica i administrativa per gestionar 
competències en matèria d’estrangeria. 17 Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH Respecte

Accions d’incidència  en els aspectes relacionats amb els drets 
i deures de col·lectius en situació de discriminació, i cercant 
la implicació del conjunt dels serveis municipals i/o altres 
administracions.

8,3 Accions d’incidència Protecció
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Els mecanismes de prevenció consisteixen en la introducció 
de l’obligació per a les empreses i agents potencialment 
proveïdors de l’ajuntament de respectar els drets humans. Per 
fer-ho, es milloren les especificacions dels diferents apartats 
dels plecs de contractació, des de l’objecte (especificant que 
el servei o producte respecta els drets humans) fins a les 
especificacions tècniques del mateix, les condicions especials 

es pugui atribuir aquesta vulneració a la pròpia administració. 
Es tracta, doncs, de mecanismes de prevenció que asseguren 
el respecte per part de l’administració.

Pel que fa a la interpel·lació dels titulars d’obligacions i 
responsabilitats perquè respectin als titulars de drets, 
s’observa que una baixa proporció de municipis despleguen 
instruments específics (25% de municipis informen sobre l’ús 
d’algun tipus de mecanisme). 

Entre les respostes, trobem que les polítiques de compra 
pública utilitzen mecanismes de configuració dels contractes 
orientats a fer respectar el compliment de les condicions 
especials d’execució de contractes (25% de respostes). Les 
respostes obtingudes, per exemple, per part de municipis 
com ara Mataró i Caldes de Montbui han fet referència a 
l’establiment de penalitzacions en cas d’incompliment en 
els plecs de contractació. Aquests municipis també han 
parlat d’atribuir a aquestes condicions caràcter d’obligacions 
contractuals essencials, la qual cosa implica que el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte. 

Addicionalment, s’ha fet constar la designació de personal 
amb responsabilitat en el seguiment del compliment i en cas 
d’incompliment, de l’activació del procediment de reclamació, 
penalització o rescissió, si s’escau (13% de registres). Aquesta 
és l’experiència de Mataró, que ha designat una persona 
responsable de les clàusules socials dels contractes públics, 
a qui correspon supervisar el compliment i execució de les 
clàusules socials, adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries a fi d’assegurar la pràctica correcta de la prestació 
pactada. En la mateixa línia, Mataró esmenta la designació 
d’una Comissió de Contractació Responsable, com a organisme 
de consulta, participació i seguiment del compliment de les 
clàusules socials, ètiques i mediambientals. 

 5.2.3 Accés a l’aigua i sanejament

Gairebé tots els municipis enquestats presenten mecanismes 
directes d’identificació de persones en situació de 
vulnerabilitat i en fan seguiment, per tutelar-ne el seu dret. 
Aquest servei es fa en coordinació amb els serveis socials dels 
ajuntaments -per exemple, una coordinació amb altres serveis 

d’execució, obligacions, criteris d’adjudicació, pressupost que 
integri els costos de respectar els drets humans, necessitat 
d’una auditoria de compliment, etc. 

Tots aquests mecanismes de revisió de la normativa i objectes 
de contractació tenen la finalitat d’impedir que les empreses 
i agents contractats puguin violar els drets humans i per tant 

FIGURA 14. MECANISMES D’EMPODERAMENT DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA
(N=8 MUNICIPIS)

2. EMPODERAR TITULARS DE DRETS % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Publicitat i transparència dels processos de licitació que posa 
en marxa l’ajuntament 25 Accions d’Informació i transparència Protecció

Informació de l’àrea econòmica sobre els plecs dels contractes 
i els continguts ètics aprovats per l’ajuntament als plecs dels 
contractes

13 Informació i transparència Protecció

3. GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS DRETS
DELS COL·LECTIUS VULNERABLES % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Introducció, en els plecs administratius de contractació, 
d’especificacions tècniques relacionades amb la necessitat 
que en els processos de producció, transport, lliurament dels 
productes o serveis contractats no s’hagin vulnerat drets 
humans i s’assegurin condicions laborals dignes. 

38 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Introducció de clàusules socials com a condicions especials 
d’execució (seguint l’article 118 del TRLCSP, en especial, 
consideracions de tipus mediambiental o consideracions de 
tipus social).

13 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Incorporació d’obligacions als plecs de prescripcions 
tècniques. 13 Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH Respecte

Incorporació de clàusules socials a través dels criteris 
d’adjudicació que tinguin una vinculació especial amb 
l’objecte del contracte, i suposin una millora en les 
condicions de prestació del servei.

13 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

FIGURA 15. MECANISMES PER GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS TITULARS DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA (N=8 MUNICIPIS)

FIGURA 16. MECANISMES PER INTERPEL·LAR ELS TITULARS D’OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS 
TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA (N=8 MUNICIPIS)

per confirmar la necessitat de tall per incidències greus 
relacionades amb el consum o comptador-, o a través d’un 
protocol d’actuació elaborat conjuntament entre l’empresa 
d’aigües, la Generalitat i serveis bàsics de l’ajuntament. 

Tenim diversos exemples: un pot ser quan l’empresa d’aigües 
detecta persones en situació de vulnerabilitat i envia a l’Àrea 
de Medi Ambient i Serveis Socials les dades de persones 
que han generat deutes perquè es valori si estan en situació 
de vulnerabilitat, etc. És el cas de Sabadell, on existeix un 
procediment de coordinació entre el Servei de Sostenibilitat 
i el Servei d’Acció Social per valorar les necessitats de les 
llars i fer seguiment de possibles talls per incidències greus 
relacionades amb el consum o comptador. També és el 
cas de Cornellà de Llobregat, Santa Perpètua de Mogoda, 
Caldes de Montbui, Mataró, el Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, i Vilanova i la Geltrú, on Aigües de Barcelona, 
a través del conveni signat amb els ajuntaments, notifica el 
deute acumulat de les famílies perquè els serveis municipals 
en puguin fer seguiment i activar, si escau, un protocol de 
protecció. En aquest cas, Aigües de Barcelona envia a les 
persones deutores una carta adreçant-les a l’Oficina de 
Pobresa i Eficiència Energètica del municipi respectiu. 

En el cas de Sabadell, també s’identifiquen les llars vulnerables 
a través d’entitats o associacions que sol·liciten la instal·lació 
de comptador per manca absoluta del mateix, i es trasllada 
informació sobre la situació de precarietat de l’habitatge en 
general. En aquest municipi també es recorre al porta a porta 
dedicant personal municipal a fer detecció de situacions de 
vulnerabilitat en domicilis on es detecten incidències pel que 
fa al consum. També s’ofereix informació i un fulletó editat 
pel Servei d’Acció Social que recull els continguts de la Llei 
24/2015 18, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Pel que fa a una atenció personalitzada on hi participen 
entitats o associacions, o serveis d’informació directa, diversos 
municipis com ara Cornellà de Llobregat i Santa Perpètua de 
Mogoda fan referència al mecanisme d’atenció directa a les 
persones a l’Oficina de Pobresa i Eficiència Energètica del 

18 https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/07/29/24

4. INTERPEL·LAR ELS TITULARS D’OBLIGACIONS I 
RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS DRETS DELS 
COL·LECTIUS VULNERABLES

% Tipologia d’instrument Tipus 
d’obligació 

Establir en els plecs penalitats en cas d’incompliment o 
atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals essencials, 
la qual cosa comporta que el seu incompliment sigui causa de 
resolució del contracte.

25 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Designar un responsable de les clàusules socials dels 
contractes públics, a qui correspongui supervisar el 
compliment i execució de les clàusules socials, adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar 
la realització correcta de la prestació pactada. 

13 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Garantia

Designar una Comissió de Contractació Responsable, com 
a organisme de consulta, participació i seguiment del 
compliment de les clàusules socials, ètiques i mediambientals.

13 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Garantia

FIGURA 13. MECANISMES D’IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA 
(N=8 MUNICIPIS)

1. IDENTIFICAR ELS TITULARS DE DRETS % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Revisió normativa municipal, autonòmica o estatal, per 
integrar els principis de la compra pública ètica en els plecs de 
contractació.

13 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Elaboració d’una guia d’ús intern i extern a l’ajuntament per 
a la inclusió de clàusules socials, ambientals i ètiques en la 
contractació pública de l’ajuntament. 

13 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Identificació dels drets humans que han de ser garantits a 
través dels processos de contractació pública. 13 Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH Respecte

Identificació dels col·lectius susceptibles de vulneració dels 
seus drets. 13 Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH Respecte

Revisió des del departament de Contractació i compres dels 
plecs de contractació que han preparat la resta d’unitats, 
serveis i àrees, assessorant-los i donant-los suport. 

13 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/07/29/24
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equipaments municipals on agents ambientals informen i 
atenen persones i famílies.

També destaquen l’articulació d’espais de coordinació i la 
participació amb plataformes i/o entitats representatives 
a través de les quals es plantegen campanyes i accions 
d’empoderament, com a Vilanova i la Geltrú.

Tots els mecanismes desplegats per empoderar les persones 
perquè puguin veure reconegut el seu dret a l’aigua i sanejament 
tenen l’objectiu de protegir aquest dret bàsic i universal. 

Els instruments i mecanismes que despleguen els 
ajuntaments per garantir la protecció del dret d’accés 
a l’aigua i al sanejament de les persones poden estar 
orientats a protegir, garantir o respectar-los. Pel que fa als 
mecanismes de protecció, destaquem els tallers de formació 
organitzats per l’empresa d’aigües adreçats a professionals 
que ofereixen atenció directa a la població vulnerable per 
tal de millorar la capacitació en la tasca d’assessorament 
als usuaris (Rubí), o creant un fons per cobrir el rebut de 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat a 
través d’un sistema de bonificació social  en compliment de 
l’obligació prevista a l’article 6 de la Llei 24/2015, per evitar 
el tall d’aigua o l’acumulació de deute. 

La garantia d’aquest dret passa per la gestió a través 
d’altres serveis -com els serveis socials-, i de tràmits amb 

municipi des d’on s’identifiquen les persones en situació de 
vulnerabilitat, i es deriven per tal de gestionar el procediment 
de protecció.

La majoria d’instruments dedicats a la identificació de titulars 
de drets són per garantir el drets als ciutadans al servei d’aigua 
i sanejament, ja que el primer objectiu per garantir 19 aquest 
dret ha de passar per la detecció de persones en situació de 
vulnerabilitat. 

Si bé són molts i variats els mecanismes que despleguen els 
governs locals per empoderar les persones amb l’objectiu 
que coneguin els seus drets i els puguin defensar davant de 
possibles situacions de vulneració, tots tenen la finalitat 
d’informar. Un 44% dels municipis han estat enquestats de 
manera directa, a través, per exemple, de punts d’atenció 
i informació presencial de l’ajuntament a la ciutadania, 
on serveis municipals -serveis socials, d’habitatge, etc.- 
informen les persones dels seus drets i del que es pot fer 
segons la problemàtica plantejada -deutes, absència de títol 
que acrediti l’ocupació de l’habitatge, consums excessius, etc.

Els municipis que han reportat aquests punts d’informació 
han estat Caldes de Montbui, el Prat de Llobregat, Rubí i 
Sant Boi de Llobregat. També s’ha fet mitjançant campanyes 
dissenyades per informar les persones sobre els seus drets a 

19  El dret humà a l’aigua ha de garantir que totes les persones, sense 
discriminació, tenen accés a l’aigua, suficient (disponible), físicament 
accessible, assequible, potable, (qualitat) i acceptable, així com al 
sanejament innocu, higiènic i segur i que ofereixi privacitat i garanteixi 
la dignitat de les persones. Observació 15(2002) del Comitè de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals del Consell Econòmic i Social de les 
Nacions Unides (ECOSOC) https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/2000-2009/2002/ECOSOC/
Resolution_2002-15.pdf

FIGURA 17. MECANISMES D’IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA D’AIGUA I SANEJAMENT 
(N=9 MUNICIPIS)

1. IDENTIFICAR ELS TITULARS DE DRETS % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Coordinació amb els serveis socials de l’ajuntament que 
detecten a les persones o llars en situació de vulnerabilitat, 
eviten talls del subministrament d’aigua i fan el seguiment de 
les famílies en situació de vulnerabilitat.

89 Investigació de la vulneració de drets Garantia

A través d’un protocol d’actuació en cas de vulnerabilitat 
socioeconòmica (entre empresa d’aigües, Departament de 
Medi Ambient, Servei d’Habitatge i serveis socials bàsics).

78 Investigació de la vulneració de drets Garantia

A través dels Punts d’Assessorament per a l’Eficiència 
Energètica/ Servei Atenció a la Pobresa Energètica on 
s’informa, i s’atenen persones i famílies per garantir l’accés 
a l’aigua, per així tramitar els sistemes de bonificació socials 
vigents.

22 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Formació del personal de la companyia d’aigua amb la 
col·laboració del Departament d’Acció Social (SUES) per 
detectar situacions de vulnerabilitat en el contacte amb els 
clients, ja sigui per via telefònica o presencial.

11 Formació i altres accions 
d’empoderament Protecció

A través d’entitats o associacions que sol·liciten la instal·lació 
del comptador per manca absoluta del mateix i presenten 
situació de precarietat respecte a l’habitatge en general.

11 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Personal propi destinat a fer detecció en domicilis on es 
detecta incidències respecte al consum. S’ofereix informació i 
fulletó editat per Acció Social respecte a la Llei 24/2015

11 Investigació de la vulneració de drets Garantia

l’aigua i sanejament, i sobre els recursos municipals que hi ha 
disponibles. Aquestes campanyes poden ser directes i  indirectes, 
a través d’altres campanyes municipals, a partir de materials 
i guies que s’editin sobre els serveis de subministraments i 
l’eficiència en el consum d’energia i aigua a les llars, etc., com ara 
en els casos de Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat. 

En alguns municipis (el 33% dels enquestats), és la mateixa 
empresa d’aigües la que informa els titulars de drets a través 
de punts d’informació que instal·la en el vestíbul de les oficines 
de Serveis Socials, o a través de falques informatives en la 
factura, per recordar el dret a acollir-se a la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

En el cas de Cornellà de Llobregat, les campanyes d’informació 
es realitzen tant a través de les dependències municipals 
-Oficina de pobresa i eficiència energètica- com a través de les 
entitats socials per garantir que la informació arribi als col·lectius 
diana, per exemple amb els Casals de gent gran. També 
s’utilitzen els mitjans de comunicació locals. Algun municipi 
fa referència al rol que poden tenir els equips municipals 
d’atenció a les famílies vulnerables a l’hora d’anar més enllà 
del deure de donar informació. En casos en què existeixen 
limitacions significatives d’idioma o d’alfabetització per part 
de les persones o llars vulnerables, els serveis municipals duen 
a terme tot el procediment per elles, com és el cas de Santa 
Perpètua de Mogoda.

Sant Boi de Llobregat destaca que s’han situat els punts 
d’informació de manera estratègica per arribar millor als 
col·lectiu diana. Els punts d’assessorament per a l’eficiència 
energètica 20 s’han localitzat estratègicament en mercats i 

20 http://www.santboi.cat/NPremsaW.nsf/66debdd7e811af
2fc1257097004bf07fc12570a40043bb01c125832300272de9?O
penDocument 

l’empresa d’aigües -sol·licituds de bonificacions en la tarifa 
de l’aigua, pagament a terminis, contractes, etc.-. Pel que 
fa als mecanismes dedicats a respectar aquest dret, alguns 
municipis disposen de procediments interns de col·laboració 
amb altres serveis - acció social i sostenibilitat, entre 
d’altres-; l’establiment de tarifes especials per a llars en 
situacions específiques -famílies nombroses, o nuclis familiars 
emparats en la llei de dependència, etc.;- o la revisió de 
l’estructura tarifària, amb la inclusió d’un primer tram a cost 
significativament baix respecte de la resta de trams -tarifa 
social-, com és el cas de Santa Perpètua de Mogoda, Mataró, 
Sabadell, i Vilanova i la Geltrú.

Algun municipi també ha recordat els mecanismes per facilitar 
la contractació provisional d’aigua a aquelles persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica que estan ocupant un 
habitatge de titularitat bancària (Mataró i Caldes de Montbui). 
Vilanova i la Geltrú reporta la facilitació del pagament a 
terminis i sense recàrrecs del subministrament, segons les 
particularitats de cada abonat. 

Pocs municipis han evocat l’ús d’instruments destinats a 
interpel·lar els titulars d’obligacions perquè es respecti el 
dret d’accés a l’aigua. El mecanisme més estès és l’establiment 
de convenis i acords entre l’Agència Catalana del Consum 
i l’empresa d’aigües per a l’aplicació de mesures d’atenció 
solidària a persones llars en situació de pobresa energètica 

FIGURA 18. MECANISMES D'EMPODERAMENT DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA D’AIGUA I SANEJAMENT
 (N=9 MUNICIPIS)

2. EMPODERAR TITULARS DE DRETS % tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

A través dels punts d’atenció i informació presencial de 
l’ajuntament a la ciutadania. 44 Accions d’Informació i transparència Protecció

Informació per part de l'empresa d'aigües als titulars dels 
drets i col·lectius en situació de risc sobre els seus drets i sobre 
les mesures de protecció existents.

33 Accions d’Informació i transparència Protecció

A través del programes d'atenció a la pobresa energètica 
(més centrats en el subministrament elèctric) i dels Punts 
d'Assessorament per a l'Eficiència Energètica, informar del 
drets de les persones i les llars en relació amb l'accés a la 
resta de subministraments, p.ex. aigua. 

33 Accions d’Informació i transparència Protecció

Campanyes d’informació adreçades a les persones usuàries del 
servei en situació de vulnerabilitat 22 Accions de mobilització dels agents Protecció

Meses participatives amb plataformes i/o entitats 
representatives del sector. 11 Accions de mobilització dels agents Protecció

Formació per al personal d’atenció al públic de la companyia 
d'aigües per detectar possibles dificultats per fer front a les 
factures, i derivar les persones afectades al servei d’atenció a 
la pobresa energètica (SUES)

11 Formació i altres accions 
d’empoderament Protecció

Formació a personal procedent d’entitats socials de la 
ciutat amb la col·laboració d’experts en diferents matèries 
relacionades amb els drets (entre elles, Acció Social) sobre 
aspectes relacionats amb el consum responsable de l’aigua.

11 Formació i altres accions 
d’empoderament Protecció

Publicitat i transparència del processos de licitació, dels 
contractes i dels continguts ètics que posa en marxa 
l’ajuntament.

11 Accions d’Informació i transparència Protecció

Coordinació amb els serveis socials per tal d’establir un pla de 
treball davant d’incidències que requereixin una intervenció 
sobre el comptador.

11 Accions de mobilització dels agents Protecció

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/2000-2009/2002/ECOSOC/Resolution_2002-15.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/2000-2009/2002/ECOSOC/Resolution_2002-15.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/2000-2009/2002/ECOSOC/Resolution_2002-15.pdf
http://www.santboi.cat/NPremsaW.nsf/66debdd7e811af2fc1257097004bf07f/c12570a40043bb01c125832300272de9?OpenDocument
http://www.santboi.cat/NPremsaW.nsf/66debdd7e811af2fc1257097004bf07f/c12570a40043bb01c125832300272de9?OpenDocument
http://www.santboi.cat/NPremsaW.nsf/66debdd7e811af2fc1257097004bf07f/c12570a40043bb01c125832300272de9?OpenDocument
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3. GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS DRETS DELS COL·LECTIUS 
VULNERABLES % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Tallers de formació per part de l’empresa d’aigües a 
professionals que ofereixen atenció directa a la població  
vulnerable per tal de millorar la capacitació en la tasca 
d’assessorament als usuaris.

44 Formació i altres accions 
d’empoderament Protecció

Establiment de tarifes especials per a llars en situacions 
específiques: p.ex., famílies nombroses o per a més de tres 
persones empadronades en un mateix habitatge, emparar-se 
en la Llei de la dependència, etc.

33 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Millora i actualització permanent en els procediments interns 
amb altres serveis municipals. 22 Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH Respecte

Traspàs de recursos econòmics per part de l'empresa d'aigües 
a l’ajuntament (Fons Social) perquè serveis socials disposi 
d'uns fons per a cobrir factures impagades d’abonats en 
situació de vulnerabilitat.

22 Accions de reparació Protecció

Gestió directa a través dels serveis socials de la tramitació de 
la sol·licitud de bonificació social per a l'accés a l'aigua amb 
l'empresa d’aigües

22 Accions de mobilització dels agents Garantia

Establiment d'un protocol/conveni entre l’ajuntament i 
l'empresa d'aigües per activar els serveis socials i afrontar les 
diferents situacions de vulnerabilitat i garantir el servei.

11 Accions de mobilització dels agents Garantia

Coordinació amb el servei d’atenció a la pobresa energètica 
per emparar-se en la Llei 24/2015 11 Accions de mobilització dels agents

Establiment d'una estructura tarifària amb la inclusió d’un 
primer tram (tarifa social) 11 Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH Respecte

Facilitació de la contractació provisional d’aigua a aquelles 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica que estan 
ocupant un habitatge de titularitat bancària

11 Accions de reparació Protecció

Facilitació del pagament a terminis i sense recàrrecs del 
subministrament, segons les particularitats de cada abonat. 11 Accions de reparació Protecció

FIGURA 19. MECANISMES PER GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS DRETS DELS COL·LECTIUS VULNERABLES EN LA POLÍTICA 
D’AIGUA I SANEJAMENT (N=9 MUNICIPIS)

(22% de les respostes, per exemple Cornellà de Llobregat, 
Mataró, etc.).  Sant Boi de Llobregat reporta l’adhesió a 
l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública 21, i Rubí 
fa al·lusió a les reunions anuals per revisar els procediments 
de treball i garantir la coordinació interinstitucional a través 
de l’empresa municipal d’aigües, habitatge i serveis socials). 
El mateix municipi reporta el mecanisme de la participació 
en comissions de treball intermunicipal, com ara la Comissió 
de Pobresa Energètica del Consell Comarcal, la Comissió de 
Treball sobre Pobresa Energètica Municipal, etc. 

 5.2.4 Accés a l’habitatge

Pel que fa a les polítiques municipals d’habitatge, la 
identificació de titulars de drets es fa en coordinació amb 
àrees de l’ajuntament dedicades a l’atenció a les persones 
(67% dels municipis enquestats). En concret, el Prat de 
Llobregat, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Caldes de 

21  https://amap.cat/ca/ 

Montbui, i Vilanova i la Geltrú ho fan en coordinació amb 
àrees de l’ajuntament dedicades a l’atenció a les persones 
que detecten directament persones i llars en situació de 
vulnerabilitat, i Rubí, el Prat de Llobregat, Sabadell, Sant 
Boi de Llobregat i Santa Perpètua de Mogoda ho fan de 
manera directa (56% dels municipis enquestats) a través 
dels serveis d’habitatge -Oficina Local de l’Habitatge i Servei 
d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge, conveni de la 
Diputació de Barcelona amb l’ajuntament- on s’adrecen les 
persones que pateixen alguna situació complicada en l’àmbit 
habitacional, ja sigui per dificultats en el pagament, com a 
l’hora de trobar una alternativa d’habitatge. En aquests casos, 
si l’oficina està gestionada per alguna entitat, s’estableixen 
procediments de coordinació amb l’ajuntament. El Prat de 
Llobregat, Sant Perpètua, Caldes i Vilanova han fet referència 
a aquest tipus de mecanismes de coordinació per garantir 
la derivació del col·lectiu diana. Tots els mecanismes estan 
dirigits a garantir el dret a l’habitatge. 

Cal també tenir en compte que molts d’aquests instruments 
utilitzen l’anàlisi de dades en coordinació amb altres serveis i 
agents. Els municipis de Rubí, Sant Boi de Llobregat i Vilanova 
i la Geltrú han fet palesa la necessitat de conèixer, a través 

4. INTERPEL·LAR ALS TITULARS D'OBLIGACIONS I 
RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS DRETS DELS 
COL·LECTIUS VULNERABLES

% Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Impulsar convenis/acords entre l’Agència Catalana del Consum 
i l'empresa d'aigües per a l’aplicació de mesures d’atenció 
solidària a persones llars en situació de pobresa energètica.

22 Accions de mobilització dels agents Protecció

Participació en comissions de treball intermunicipals. 11 Accions de mobilització dels agents Protecció

Reunions anuals per revisar els procediment de treball i 
coordinació interinstitucionals. 11 Accions de mobilització dels agents Protecció

Adhesió a l'AMAP (Associació Municipis i Entitats per l'Aigua 
Publica) per la defensa del model públic de gestió de l'aigua. 11 Accions de mobilitzaciódels agents Protecció

Subvenció del 25%, 50% o 100% a les entitats que presenten 
projectes relacionats amb l’atenció i intervenció sobre 
població vulnerable. Els criteris estan basats en valoració 
tècnica emesa pel Departament d’Acció Social fins al 2018.

11 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Contractació d’usuaris formats  per la companyia, per poder 
sensibilitzar a altres ciutadans on s’ha detectat consum 
inadequat o irregular.

11 Accions d’incidència Protecció

FIGURA 20. MECANISMES PER INTERPEL·LAR ELS TITULARS D'OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS 
DRETS DELS COL·LECTIUS VULNERABLES EN LA POLÍTICA D’AIGUA I SANEJAMENT (N=9 MUNICIPIS)

del tractament de dades i la realització de diagnòstics, tant 
les necessitats i perfils diferents dels col·lectius diana com la 
disponibilitat potencial del parc d’habitatges dels municipis. 
En aquests informes s’inclou la identificació d’immobles 
ocupats, buits, sense cèdula, edificis sense acabar, etc.

Sabadell i Caldes de Montbui citen en aquesta fase 
d’identificació de les persones i llars en situació de vulnerabilitat 
la importància de la col·laboració amb entitats que treballen 

en l’àmbit de l’habitatge, com la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i la Crisi de Sabadell-PAHCS, Càritas, etc.

Per empoderar els titulars de drets els ajuntaments 
despleguen diversos instruments per informar les persones 
en possible situació de vulnerabilitat. Això és duu a terme 
principalment habilitant punts d’atenció personalitzada a 
la ciutadania (56% dels municipis enquestats), que inclouen 
les oficines municipals d’informació al consumidor per 

1. IDENTIFICAR ELS TITULARS DE DRETS % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Processos de coordinació amb àrees de l’ajuntament d'atenció 
a les persones que detecten directament persones i llars en 
situació de vulnerabilitat.

67 Investigació de la vulneració de drets Garantia

A través dels serveis d'habitatge: Oficina Local de l'Habitatge i 
Servei d’Intermediació de Deutes de l'Habitatge (DIBA-Conveni 
amb l’ajuntament).

56 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Coordinació entre Ajuntament i empresa municipal/entitat 
que gestiona l'Oficina Local de l'Habitatge per a la valoració 
d’emergències residencials.

44 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Diagnòstics en el marc de processos de planificació sectorial i 
urbanística participatius: plans de barris, pla d'habitatge, etc. 33 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Anàlisi de les dades (estadístiques, observatoris de l'habitatge, 
etc.) recopilades en matèria d’habitatge. 33 Investigació de la vulneració de drets Garantia

A petició pròpia de les persones/llars vulnerables. 22 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Entitats que treballen en l’àmbit de l’habitatge 
(PAHCS, Càritas, etc). 22 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Sol·licituds a través de la mesa/taula d’emergències 
econòmiques i socials. 11 Investigació de la vulneració de drets Garantia

A partir de les notificacions emeses per grans tenidors, com 
entitats financeres de casos d’ocupacions, llançaments o 
processos judicials.

11 Investigació de la vulneració de drets Garantia

FIGURA 21. MECANISMES D'IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLÍTICA D’HABITATGE (N=9 MUNICIPIS)

https://amap.cat/ca/
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2. Empoderar titulars de drets % Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Habilitació de punts/espais d’atenció personalitzada a la 
ciutadania on se’ls informa dels drets a l’habitatge 56 Accions d’atenció directa de les 

persones i col·lectius Garantia

Campanyes informatives o comunicatives informant dels drets 
que tenen els ciutadans 56 Accions d’Informació i transparència Protecció

Assessorament des de l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor sobre les clàusules terra i clàusules abusives en  
general.

33 Accions d’atenció directa de les 
persones i col·lectius Protecció

Coordinació entre el Govern local, el Servei d’Habitatge i la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres entitats socials 33 Accions de mobilització dels agents Protecció

Taules pel dret a l’habitatge 33 Accions de mobilització dels agents Protecció

Sessions participatives obertes a la ciutadania 33 Accions de mobilització dels agents Protecció

Processos participatius en el marc de processos 
de planificació sectorial 22 Accions de mobilització 

dels agents Protecció

Participació de les entitats i representants dels col·lectius 
vulnerables en Consells Municipals on es tracti la problemàtica 
i s’impulsin accions

22 Accions de mobilització
 dels agents Protecció

Reglament que regula la mesa d’emergències econòmiques 
i socials del municipi  i que determina el procediment de 
sol·licitud d’habitatge

11 Accions de mobilització
 dels agents Protecció

3. GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS DRETS DELS COL·LECTIUS 
VULNERABLES % TIPOLOGIA D’INSTRUMENT TIPUS 

D’OBLIGACIÓ 

Captació d’habitatges del mercat privat (particulars i entitats 
bancàries) i públic (Agència de l’Habitatge de Catalunya)  per 
a la Borsa de mediació de lloguer social

67 Accions de reparació Protecció

Compra d’habitatges per tanteig i retracte per ampliar parc 
públic d’habitatge i destinar-los a situacions d’exclusió 
residencial

44 Accions de reparació Protecció

Participació en espais de coordinació interinstitucionals 
municipals, com ara les Taules d’Habitatge 33 Accions de mobilització dels agents Protecció

Parc d’habitatge propi posat a disposició dels col·lectius més 
vulnerables.  Fons social d’habitatge 33 Accions de reparació Protecció

Impulsar un registre municipals d’habitatges buits 33 Accions de reparació Protecció

Gestió dels ajuts al lloguer que convoca la Generalitat de 
Catalunya. Estudi per al desenvolupament local d’ajuts al 
lloguer complementaris

33 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Garantia

Col·laboració amb entitats dels tercer sector que gestionen 
habitatge privat d’ús social (p.e, Habitat 3)  per destinar-lo a 
situacions d’exclusió residencial

33 Accions de mobilització dels agents Protecció

Assessorament jurídic  i gestió de mecanismes d’ajuda i 
suport 33 Formació i altres accions

d’empodera-ment Protecció

Ampliació del parc d’habitatge nou  a preu assequible (lloguer 
i compra) per tal que hi puguin accedir les persones que no 
poden optar al mercat lliure

22 Accions de reparació Protecció

Ordenança reguladora del procediment sobre verificació dels 
habitatges buits 22 Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH Respecte

Col·laboració amb cooperatives d’habitatge per la promoció 
d’habitatge protegit de lloguer assequible i amb reserves per 
atendre situacions d’emergència social

22 Accions de mobilització dels agents Protecció

Realització d’estudis i anàlisis específics, p.ex. per a la 
promoció pública d’habitatge protegit i dotacional 22 Investigació de la vulneració de drets. Garantia

Programa d’intervenció en situacions d’ocupació irregular 22 Investigació de la vulneració de drets. Garantia

Intermediació amb les entitats bancàries per aturar els 
llançaments dels impagats, fins adjudicació d’habitatge 
d’emergència

11 Accions de mobilització dels agents Protecció

Mediació amb entitats financeres per arribar a acords per 
oferir solucions habitacionals 11 Accions de mobilització dels agents Protecció

Convenis i col·llaboracions amb la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya a través de diversos serveis 11 Accions de mobilització dels agents Protecció

Servei d’acompanyament a les persones per evitar la pèrdua 
de l’habitatge: deute hipotecari o lloguer 11 Accions d’Informació i transparència Protecció

Figura 22. MECANISMES D’EMPODERAMENT DELS TITULARS DE DRETS EN LA POLíTICA D’HABITATGE (N=9 MUNICIPIS) FIGURA 23. MECANISMES PER GARANTIR LA PROTECCIÓ DELS DRETS DELS COL·LECTIUS VULNERABLES EN LA POLÍTICA 
D’HABITATGE (N=9 MUNICIPIS)

informar sobre les clàusules terra i clàusules abusives, des de 
l’Oficina Local d’Habitatge pròpiament o des l’Oficina Municipal 
d’Atenció a les Persones. Els processos d’informació poden ser 
via telèfon, presencials o per correu electrònic, com ho fan al Prat 
de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Vilanova i la 
Geltrú, i Vilafranca del Penedès. 

També es llancen campanyes informatives sobre l’accés a 
l’habitatge i qüestions específiques com ara els drets energètics. 
Les campanyes utilitzen diferents mitjans com la web, revistes 
municipals, la ràdio o les xarxes socials. Rubí, Sant Boi de Llobregat, 
Santa Perpètua de Mogoda, Caldes de Montbui, i Vilanova i la 
Geltrú despleguen aquest tipus d’instruments d’empoderament. 
Alguns municipis també subratllen l’articulació de processos 
participatius en el marc de la planificació sectorial que tenen 
objectius d’empoderament. És el cas dels Plans d’Acció, Inclusió 
i Diversitat de l’ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda, on 
es contempla un eix específic d’habitatge. També el dels Plans 
Locals d’Habitatge a Sabadell, que estableixen canals de debat, 
consulta i participació. 

Addicionalment també apareixen espais intersectorials, com 
ara les Taules pel Dret a l’Habitatge (33% municipis enquestats), 
on hi participen les entitats socials en l’àmbit de l’habitatge. 
En aquestes s’exposen els casos de persones i famílies en 
situacions crítiques, es realitzen sol·licituds i es planifica com 
cobrir les necessitats específiques. Un exemple n’és la comissió 
de seguiment dins el conveni amb la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca-PAH a Caldes de Montbui.

Tots els mecanismes desplegats per empoderar als titulars 
de drets estan encarats en la mateixa direcció de garantir la 
protecció del dret a l’habitatge, digne, adequat, assequible, 
accessible i segur 22.

22 http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgrip/MPDH_15_cat.pdf

Per tal de garantir la protecció del dret a l’habitatge a 
les persones o col·lectius més vulnerables, la majoria de 
municipis (67%) disposen d’una borsa de mediació de lloguer 
social, que es beneficia de la captació d’habitatges del 
mercat privat provinent de particulars i entitats bancàries, 
i del mercat públic (Agència de l’Habitatge de Catalunya). A 
Sant Boi de Llobregat, els habitatges desocupats es destinen 
al lloguer assequible i social, intentant buscar fórmules 
creatives. La captació es fa incidint directament sobre les 
entitats financeres, a través de  comunicats a tots els directors 
d’entitats financeres del municipi sobre les situacions de 
desocupació permanent i injustificada d’habitatges buits i 
les seves responsabilitats com a propietaris, com és el cas a 
Caldes de Montbui. 

Una altra possibilitat és posar el parc d’habitatge propi a 
disposició dels col·lectius més vulnerables a través d’un Fons 
Social d’Habitatge coordinat amb la mesa d’emergència. 
En aquest fons s’hi inclou tant l’habitatge propi com 
l’habitatge de la Generalitat de Catalunya. Sabadell, Sant 
Boi de Llobregat i Vilanova i la Geltrú han esmentat aquest 
mecanisme. Altres fórmules pensades per protegir aquest 
dret són l’assessorament jurídic i la gestió de mecanismes 
d’ajuda i suport, ja sigui a través de convenis amb el col·legi 
d’advocats (Santa Perpètua de Mogoda) o a través de 
l’Oficina d’habitatge (Caldes de Montbui). 

Cap d’aquests instruments de protecció desplegats no 
serveix per informar els titulars de drets o per fer incidència, 
sinó que estan dissenyats principalment per a la mobilització 
dels agents. Pel que fa als instruments de garantia, tots 
són de reparació. No han aparegut instruments destinats 
a investigar casos de vulneració de drets o a sancionar 
els exercicis especulatius i antisocials per part d’entitats 
financeres i grans empreses. Pel que fa als instruments de 
respecte del dret a l’habitatge, Santa Perpètua de Mogoda 

i Vilanova i la Geltrú únicament han reportat la disposició 
d’una ordenança reguladora del procediment sobre 
verificació dels habitatges buits. Els municipis participants 
no disposen d’instruments per enfortir la incidència política 
sobre la normativa que regula el dret a l’habitatge . 

Pel que fa a instruments que disposen els municipis per 
interpel·lar els titulars d’obligacions i responsabilitats 

perquè respectin el dret a l’habitatge, podem identificar els 
que estan pensats per a la protecció, a través de mecanismes 
d’informació a les entitats financeres i la Generalitat de 
Catalunya per aconseguir la seva mobilització (44% de 
municipis). Un exemple en són les campanyes informatives 
i convenis amb les entitats financeres i la Generalitat de 
Catalunya amb l’objectiu d’obtenir  un nombre d’habitatges 
destinats al lloguer social. 

http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgrip/MPDH_15_cat.pdf
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A continuació mostrem algunes bones pràctiques identificades, i les oportunitats per al Fons Català 
d’acompanyar el desplegament d’instruments de l’EBDH en les polítiques de cooperació municipal, 
per a cada àmbit de l’enfocament. 

Bones pràctiques 

  Mecanismes per identificar les persones i col·lectius titulars de drets 

La política de cooperació, principalment, identifica els col·lectius a tra vés de mecanismes indirectes, és a dir, diagnòstics i 
anàlisis realitzats tant per les entitats de cooperació i educació pels desenvolupament com pels organismes mancomunats (FCCD, 
Diputació, etc.). No s’han recordat els diagnòstics propis o coordinats amb altres municipis, que es duen a terme prèviament al 
suport a projectes de cooperació, i que es realitzen a iniciativa dels agents, ni tampoc aquells diagnòstics previs al llançament 
d’iniciatives de cooperació directa. Pel que fa a aquesta modalitat, una part important dels municipis ha manifestat que la 
identificació de col·lectius vulnerables la realitzen mitjançant les anàlisis i els diagnòstics elaborats pel Fons Català.

Altres mecanismes per garantir aquest dret consisteixen en 
serveis d’intermediació amb tercers, com ara la mediació 
per fer front a deutes hipotecaris amb la Diputació de 
Barcelona i en coordinació amb el Servei d’Ofideute de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (el Prat de Llobregat 
o Sant Boi de Llobregat). Els instruments de protecció 
estan tots enfocats a la mobilització d’agents mitjançant 
campanyes informatives, o convenis amb entitats financeres 
i la Generalitat de Catalunya, per tal d’obtenir habitatge 
social (el 44% dels municipis).  Amb el fi de procurar que 
es respecti  el dret a l’habitatge, els municipis disposen 
d’algun instrument per revisar la normativa municipal, a 
través de l’aprovació d’ordenances municipals, per regular 
la verificació d’habitatges buits o mitjançant la sanció als 
titulars d’habitatges permanentment desocupats (Rubí, 
Sabadell i Sant Boi de Llobregat).

Els resultats de l’anàlisi sobre l’ús d’instruments per al 
desplegament de l’Enfocament Basat en Drets Humans en 
les polítiques de cooperació municipals i sectorials de 28 
municipis de Catalunya posen de manifest que:

- Els municipis participants estan desplegant mecanismes 
en els quatre àmbits de l’EBDH, si bé la proporció de 
mecanismes esmentats en algunes d’aquestes dimensions 
ha estat superior que en d’altres (Figura 25). Així, els 

4. INTERPEL·LAR ELS TITULARS D’OBLIGACIONS I 
RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS DRETS DELS 
COL·LECTIUS VULNERABLES

% Tipologia d’instrument Tipus d’obligació 

Campanya informativa i convenis amb les entitats financeres i 
la Generalitat de Catalunya 44 Accions d’Informació i transparència Protecció

Aprovació d’ordenança municipal reguladora habitatges buits 
per sancionar el manteniment d’habitatges desocupats 33 Revisió de la normativa municipal 

segons estàndards de DDHH Respecte

Normes aprovades per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya, en els articles 
referents al reallotjament (Llei 24/2015)

33 Revisió de la normativa municipal 
segons estàndards de DDHH Respecte

Servei d’intermediació de deutes hipotecaris 22 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Servei d’intermediació i negociació per evitar situacions de 
pèrdua de l’habitatge amb grans tenidors 22 Investigació de la vulneració de drets Garantia

Servei d’atenció a les clàusules abusives dels contractes 
hipotecaris, en conveni amb la Diputació de Barcelona 11 Investigació de la vulneració de drets Garantia

FIGURA 24. MECANISMES PER INTERPEL·LAR ALS TITULARS D’OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS PERQUÈ RESPECTIN ELS 
DRETS DELS COL·LECTIUS VULNERABLES EN LA POLÍTICA D’HABITATGE (N=9 MUNICIPIS)

mecanismes que més apareixen són els referits a la 
dimensió de garantia dels drets per a totes les polítiques 
analitzades (Annex 3). Recordem que aquests mecanismes 
estan destinats a fer respectar els drets -revisant processos 
i marcs normatius municipals-, protegir-los -per mitjà de 
formació, orientacions tècniques, etc.-, denunciar en els 
casos de vulneració, i finalment restaurar-los i reparar-los.  

- Per a cada política i per a cada àmbit, la proporció 
d’instruments referenciats varia. Així com els equips de 
cooperació han atorgat una proporció paradoxalment 
baixa als instruments d’empoderament dels col·lectius, 
els equips de les àrees de nova/plena ciutadania els han 
esmentat molt. 

Amb l’anàlisi d’aquestes diferències entre polítiques i amb 
la identificació dels instruments més citats es fan paleses 
una sèrie d’oportunitats per enfortir els instruments de 
desplegament de l’EBDH per a les polítiques de cooperació 
municipals. 

 

FIGURA 25. DISTRIBUCIÓ DELS INSTRUMENTS D’APLICACIÓ DE L’ENFOCAMENT BASAT EN DRETS ENTRE POLÍTIQUES, PER 
DIMENSIONS DE L’EBDH

6

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de garantia 

Consulta a àrees o serveis de l’ajuntament (per exemple, 
serveis socials, acollida, integració, etc. )

Regidoria drets civils (Sabadell), registre 
municipal d’entitats (Molins de Rei)

Rubí, Sant Adrià del Besòs, 
Cornellà de Llobregat, 
Tarragona

Treball amb altres departaments (per contribuir a 
identificar les situacions de discriminació i vulneració 
del seus drets, tant en l’àmbit local com internacional)

Mesa d’Inclusió (Sant Adrià de Besòs) Cornellà de Llobregat, el 
Prat de Llobregat

Mecanismes de respecte

Pla director (o en absència, bases de subvencions): 
priorització d’estratègies sectorials que tenen en 
compte les poblacions especialment vulneralitzades, i 
els drets universals a l’aigua, la salut i l’educació com a 
objectius estratègics.

Introducció del concepte i enfocament de 
Justícia Global en l’organització de l’ajuntament 
(el Prat de Llobregat),  Introducció dels ODS en 
les polítiques municipals (el Prat de Llobregat i 
Sant Feliu de Llobregat)

Mataró, Rubí, Sabadell, 
Santa Perpètua de Mogoda, 
Badalona,  Barberà del 
Vallès. Sant Cugat del Vallès, 
Sant Boi de Llobregat, 
Girona.

Cooperació Nova Ciutadania Habitatge Aigües Compra pública

   Identificar els titulars de dret

   Apoderar titulars de dret
   Garantir la protecció de drets dels col·lectius vulnerables

   Interpel·lar als titulas d’obligacions i responsabilitats

 46%

 25%  21%

 8%

 30%

 44%

 4%

 22%

 43%

 10%

 22%

 25%
 35%

 22%  25%

 18%
 62%

 9%

 23%

 6%

FIGURA 26. DISTRIBUCIÓ DELS INSTRUMENTS D’APLICACIÓ DE L’ENFOCAMENT BASAT EN DRETS ENTRE POLÍTIQUES, PER 
GRAU DE PROTECCIÓ

Cooperació Nova Ciutadania Habitatge Aigües Compra pública

   Garantir    Respecte

 48,6%

 25,7%  21,2%  28%

 68%

 4%

 54%

 6%

 40%

 64%

 5%

 31%

 82%

 5%

 13%

   Protegir



24 25

3. Polítiques d’Accés a l’habitatge: La identificació de titulars de drets es fa a través del servei d’habitatge (56% dels 
municipis enquestats). Aquest servei també es fa constar com a mecanisme per a la identificació de l’ús d’espais i dels 
procediments de coordinació amb àrees de l’ajuntament d’atenció a les persones (67% de respostes), i els diagnòstics 
participatius en el marc de processos de planificació sectorial i urbanística (33% de respostes), entre d’altres. 

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de garantia 

A través dels serveis d’habitatge: Oficina Local de 
l’Habitatge i Servei d’Intermediació de Deutes de 
l’Habitatge (DIBA-Conveni amb l’ajuntament)

S’hi adrecen els ciutadans que pateixen alguna 
situació complicada en l’àmbit habitacional.

El Prat de Llobregat, Rubí, 
Sabadell, Santa Perpètua de 
Mogoda 

Coordinació entre ajuntament i empresa municipal/
entitat que gestiona l’Oficina local de l’habitatge per a 
la valoració d’emergències residencials

Acció Social en coordinació amb Prat Espais (el 
Prat de Llobregat)

Santa Perpètua de Mogoda, 
Caldes de Montbui, 
Vilanova i la Geltrú

Diagnòstics  participatius en el marc de processos de 
planificació sectorial i urbanística: plans de barris, pla 
d’habitatge, etc.

Grup de treball d’habitatge de Sant Cosme 
(PASC + Acció Social + Prat Espais) (el Prat de 
Llobregat) 

Santa Perpètua de Mogoda, 
Vilanova i la Geltrú

4. Polítiques de compra pública: En el cas de la política de compra pública, no apareixen instruments per a identificar les 
persones o col·lectius titulars dels drets.

Oportunitats de millora 

O.1.1 Reforçar les capacitats de les àrees de cooperació per identificar quins són els titulars de drets als quals es dirigeixen les 
prioritats estratègiques del municipi de cooperació al desenvolupament.

O.1.2 Elaborar una guia de recursos i estratègies on caldria introduir la identificació dels col·lectius titulars de drets als quals 
s’orienten les prioritats de la política municipal en els instruments de planificació estratègica municipal, i en els instruments 
operatius de gestió de subvencions.

O.1.4 Fomentar l’elaboració conjunta de diagnòstics directes sobre determinats col·lectius titulars de drets vulnerables entre les 
àrees de cooperació dels municipis de la Comissió de Drets Humans del Fons Català que comparteixen línies estratègiques de 
cooperació directa adreçades als mateixos col·lectius.

O.1.5 En el marc dels interessos de cooperació directa dels municipis del Fons Català, es pot donar suport a aquells municipis 
interessats en impulsar projectes de cooperació directa amb municipis del sud en programes d’accés a l’habitatge, accés a l’aigua 
i plena ciutadania amb un enfocament de drets. Dins de l’acompanyament tècnic que el Fons Català podria prestar a aquestes 
iniciatives es troben els aprenentatges sobre els sistemes d’atenció a les persones vulnerables, i la coordinació interinstitucionals 
per derivar-les i identificar-les en el marc de les polítiques analitzades.

  Mecanismes per empoderar les persones i col·lectius titulars de drets

Tots els instruments d’empoderament esmentats pels ajuntaments participants són de protecció i estan destinats a donar suport 
a iniciatives de les entitats per empoderar directament determinats col·lectius. Entre les respostes rebudes no s’especifiquen 
el tipus d’estratègies, si bé aquestes poden ser molt diverses: formacions, suport a la mobilització, establiment de mecanismes 
d’incidència, etc. 

No s’han reportat respostes relatives a l’empoderament dels titulars dels drets en el marc de les iniciatives de cooperació 
directa. D’altra banda, amb la mateixa proporció de respostes apareix la contribució dels equips tècnics de cooperació a 
l’empoderament de determinats col·lectius a través de la participació dels equips tècnics en espais de coordinació intersectorials 
de plans, programes i estratègies transversals del propi departament o d’altres departaments i àrees de l’ajuntament  -gènere, 
refugiats, entre d’altres-. La participació en aquests espais no constitueix un mecanisme d’empoderament dels col·lectius sinó 
de coordinació interinstitucional per establir d’estratègies i mesures d’empoderament. D’altra banda també s’ha fet referència 
reiterada de les iniciatives de sensibilització a Catalunya com a mecanismes d’empoderament, que de la mateixa manera no es 
podrien considerar empoderament directe dels col·lectius a qui se’ls ha vulnerat els drets. 

Els mecanismes que apareixen i que estarien relacionats amb el suport d’accions de sensibilització en l’àmbit dels drets humans 
plantegen el repte d’assegurar que més enllà de l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania, també constitueixen mecanismes 
eficaços d’empoderament dels col·lectius vulnerables. La formació i l’acompanyament directes als col·lectius vulnerables no 
s’ha fet constar, així com tampoc no apareixen altres tipus d’instruments més enllà dels instruments de mobilització d’agents. 
Exemples d’altres tipus d’instruments serien la revisió de normativa per empoderar, incidència política, informar sobre els drets, 
formar els col·lectius vulnerables, etc.   

Com es fa en les altres polítiques analitzades?

Les polítiques de Nova Ciutadania, Aigües i Sanejament i d’Habitatge utilitzen instruments directes per identificar els col·lectius i 
fer-ne seguiment, com per exemple a través de serveis de primera acollida en col·laboració amb altres àrees, serveis o mecanismes 
de coordinació interinstitucionals -consells municipals, taules de coordinació, etc.-. En tots els casos són instruments de garantia. 
En el cas de la política de compra pública, no s’ha parlat d’instruments per identificar les persones o col·lectius titulars dels drets.

1. Polítiques de Nova/plena Ciutadania: El mecanisme d’identificació principal són els serveis de primera acollida a les 
persones nouvingudes (100% de respostes). Una part important dels ajuntaments fa constar mecanismes d’identificació 
en els quals col·laboren altres àrees de l’ajuntament que atenen col·lectius específics (58% de respostes). Pràcticament 
en un terç dels ajuntaments (33% de respostes) s’especifica el mecanisme de l’ús dels espais de coordinació amb els 
agents per aconseguir-ho.

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de garantia 

Servei de primera acollida a persones nouvingudes, i 
altres serveis d’atenció públics

Oficina Social d’Atenció Integrada (Mataró), 
Servei d’Orientació Jurídica (Santa Perpètua de 
Mogoda), Servei d’Atenció a la Víctima -SAV- de 
Sabadell, Oficina Defensora de la Ciutadania 
(Santa Coloma de Gramenet)

Rubí, Castelldefels, Cornellà 
de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Caldes 
de Montbui, Molins de 
Rei, Barberà del Vallès, 
Vilafranca del Penedès

Agències i serveis d’atenció a les persones 
Atenció Integral a la Gent Gran, SAI- Servei 
Atenció Integral de LGTBI de Mataró, Oficina 
Drets Civils (Sabadell)

Castelldefels, Molins de 
Rei, Vilafranca del Penedès, 
Santa Coloma de Gramenet.

Mecanismes de protecció

Treball transversal amb les diferents àrees de 
l’ajuntament implicades amb el col·lectiu,  entitats 
d’immigrants , etc. 

Accions  amb el col·lectiu de dones magrebines 
per potenciar la seva integració (Cornellà de 
Llobregat), Xarxa d’Associacions (Mataró), Taula 
Poble Gitano (Sabadell), Taula d’habitatge 
(Santa Coloma de Gramenet), Projecte 
Voluntariat, Parlem i Descobrim (Barberà del 
Vallès)

Castelldefels, Mataró, Rubí, 
Sant Boi de Llobregat, 
Molins de Rei, Barberà 
del Vallès, Vilafranca del 
Penedès

Consell Municipal de Convivència Intercultural

Taula política, social i tècnica per respondre 
davant de situacions de racisme, xenofòbia 
i homofòbia, amb acompanyament jurídic 
(Sabadell)

Castelldefels, Mataró, Santa 
Perpètua de M., 

2. Polítiques d’Accés a l’aigua i Sanejament: Gairebé tots els municipis identifiquen mecanismes de coordinació amb altres 
serveis a través dels quals detecten a les persones/llars en situació de vulnerabilitat per evitar talls del subministrament 
d’aigua (89% de respostes). També apareixen l’establiment de protocols d’actuació elaborats conjuntament entre les 
empreses d’aigües, la Generalitat i els serveis d’atenció dels ajuntaments per detectar persones en situació de vulnerabilitat 
(78% de respostes). Cap municipi no reporta processos d’identificació on hi participin entitats o associacions.

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de garantia 

Coordinació amb els serveis socials de l’ajuntament 
que detecten a les persones o llars en situació de 
vulnerabilitat.

Coordinació amb servei de sostenibilitat i Acció 
Social per confirmar la necessitat de tall per 
incidències greus relacionades amb el consum o 
comptador (Sabadell)

Cornellà de Llobregat, el 
Prat de Llobregat, Mataró, 
Sant Boi de Llobregat, Santa 
Perpètua de Mogoda 

Protocol d’actuació en cas de vulnerabilitat 
socioeconòmica (entre empresa d’aigües, departament 
de Medi Ambient, servei d’Habitatge i serveis socials 
bàsics) 

Cornellà de Llobregat, el 
Prat de Llobregat, Rubí, 
Sabadell, Santa Perpètua 
de Mogoda, Caldes de 
Montbui, Vilanova i la 
Geltrú

Mecanismes de protecció

Formació del personal de la companyia d’aigües per 
detectar situacions de vulnerabilitat en el contacte 
amb els clients, ja sigui via telefònica o presencial.

Formació tècniques de la companyia d’aigua 
amb la col·laboració del Departament d’Acció 
Social (SUES) (Sabadell)
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Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

A través dels punts d’atenció i informació presencial de 
l’ajuntament a la ciutadania.

Serveis socials o servei d’habitatge, on 
s’informa dels seus drets i del que es pot fer 
segons la problemàtica plantejada (deutes, 
absència de títol que acrediti l’ocupació de 
l’habitatge, consums excessius, etc.)

el Prat de Llobregat, Rubí, 
Sant Boi de Llobregat, 
Caldes de Montbui

Meses participatives amb plataformes i/o entitats 
representatives Vilanova i la Geltrú

3. Polítiques d’Accés a l’habitatge: Els instruments més al·ludits corresponen a l’habilitació de punts d’atenció personalitzada 
a la ciutadania (56% de respostes), i en segon lloc, a la realització de campanyes informatives. Alguns municipis organitzen 
processos participatius en el marc de la planificació sectorial. Destaquem també les taules pel dret a l’habitatge com 
a mecanismes d’empoderament (33% de respostes) quan hi participen les entitats socials que actuen en l’atenció de 
l’emergència d’habitatge. 

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Habilitar punts o espais d’atenció personalitzada a la 
ciutadania on se’ls informa dels drets a l’habitatge

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones, 
derivades de serveis socials i de forma directa a 
l’Oficina Local d’habitatge

el Prat de Llobregat, Rubí, 
Santa Perpètua de Mogoda, 
Vilanova i la Geltrú, 
Vilafranca del Penedès

Participació de les entitats i representants dels 
col·lectius vulnerables en Consells Municipals on es 
tracti la problemàtica i s’impulsin accions.  

Estudis per la promoció de models alternatius 
d’accés d’habitatge i tinença (Caldes de 
Montbui)

Santa Perpètua de Mogoda

4. Polítiques de compra pública: Els mecanismes citats serveixen per prevenir la vulneració de drets i consisteixen en 
mecanismes de transparència dels processos de licitació municipals, però en cap cas per empoderar els titulars de drets, 
atès que no es busca la seva protecció directa.

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Publicitat i transparència del processos de licitació 
que posa en marxa l’ajuntament Portal de Transparència (Caldes de Montbui) el Prat de Llobregat

Informació dels contractes i dels continguts ètics 
L’àrea de promoció econòmica inclou continguts 
ètics en els plecs que donen suport als 
contractes públics (el Prat de Llobregat)

 

Oportunitats de millora 

O.2.1 Facilitar al personal tècnic de cooperació dels municipis que participen a la Comissió de Drets Humans del Fons Català 
recursos de referència sobre el plantejament d’estratègies i accions d’empoderament dels col·lectius vulnerables com ara 
materials, guies, vídeos o exemples de teories del canvi per reforçar les accions de cooperació, tant directa com a iniciativa de 
les entitats.

O.2.2  Entre els municipis i el Fons Català es poden dur a terme iniciatives de cooperació directa vinculades amb l’accés a 
l’habitatge, l’accés a l’aigua i la plena ciutadania amb un enfocament de drets. També es poden compartir les bones pràctiques 
d’aquestes tres polítiques pel que fa als mecanismes d’empoderament de col·lectius vulnerables. Entre d’altres, estratègies 
d’intervenció comunitària, campanyes d’atenció per a la informació sobre drets i estratègies d’incidències, programes de 
formació, mecanismes de cohesió, creació de xarxes i sistemes de suport comunitari, acompanyament per a una participació 
eficaç en espais d’incidència institucional, etc.

O.2.3 Facilitar la complementarietat de projectes de cooperació -directa o a iniciativa dels agents de la cooperació- per a 
l’empoderament de col·lectius vulnerables en el marc de les activitats productives de determinats béns. Ajudar a millorar els 
instruments contractuals per a la seva compra pública ètica en els municipis participants.

Bones pràctiques 

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Empoderament directe de determinats col·lectius a 
través dels projectes de cooperació directa 

Projecte de cooperació directa amb la Fundació 
de Mujeres de San Miguelito (Sant Boi de 
Llobregat)

Com es fa en les altres polítiques analitzades?

Les polítiques analitzades disposen de mecanismes directes i indirectes d’empoderament a través de diferents estratègies, 
amb excepció de la política de compra pública, per a la qual s’han citat instruments que no serien d’empoderament de les 
persones i col·lectius vulnerables. Els instruments d’empoderament que han aparegut per a les polítiques de nova/plena 
ciutadania, accés a l’aigua i accés a l’habitatge estan bàsicament orientats a la protecció a través d’accions d’informació, 
formació, incidència i mobilització:

1. Polítiques de nova/plena ciutadania: Els mecanismes més comuns són les formacions per a població migrant (75% de 
respostes) i els projectes de suport a l’estudi per a joves estudiants dels instituts públics. Les campanyes i tallers per informar 
i sensibilitzar a tota la població sobre l’equitat de drets a través de tallers, jornades i festivals també són mecanismes 
prou estesos (67% de respostes). Altres mecanismes destacats són el treball conjunt amb les entitats d’immigrants (33% 
de respostes) i els serveis d’informació i assessorament a persones estrangeres (33% de respostes). Finalment, també 
s’esmenten mecanismes de cohesió -cercles i taules- de grups o col·lectius vulnerables (25% de respostes). 

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Programes i formacions orientats a 
població migrant 

Programa “Migrants, Treballadores i Ciutadanes”: 
diagnosi, formació i empoderament de les 
migrants treballadores del servei domèstic i 
les cures; programes d’integració sòcio-laboral 
(Castelldefels); formació en diversitat cultural i 
lingüística per al personal de l’administració, per 
al sistema educatiu (primària i secundària) i per 
a les entitats ciutadanes/programes d’integració 
sòcio-laboral de promoció econòmica (Mataró); 
projecte inclusiu “Urban Dance”; Projecte Suport 
a l’Estudi, per a joves estudiants dels instituts 
públics, que inclou alumnat de famílies immigrants  
(Sant Boi de Llobregat); activitats pròpies de la 
programació estable, adreçades a les escoles del 
municipi que ho sol·licitin, per tal de treballar 
temes com la convivència, la interculturalitat, 
etc. (Santa Perpètua de Mogoda);  Programa 
de Drets Humans i divulgació/participació de 
tota la ciutadania, que inclou espais de debat, 
reflexió, formació i sensibilització (Sabadell); oferta 
informativa Escola Adults Roure Gros; projecte 
mentoria als centres escolars (Caldes de Montbui)

Campanyes d’informació i sensibilització en relació a 
drets, i tallers, jornades , festivals

Taller sobre rumorologia (Sant Boi de Llobregat), 
material Xarxa Antirumors/taller Rap de la 
Convivència  (Sabadell)

Castelldefels, Mataró, Sant 
Boi de Llobregat, Caldes de 
Montbui, Molins de Rei, 
Santa coloma de Gramenet, 
Barberà del Vallès

Commemoracions de dies internacionals dels pobles i 
col·lectius

Dia del Poble Gitano, Dia de les Víctimes de 
l’Holocaust, Dia del Migrant, Dia de les Persones 
Refugiades, Dia de la Dona, (Sabadell)

Santa Coloma de 
Gramenet

2. Polítiques d’Accés a l’aigua: Tots els mecanismes estan dissenyats per informar de manera directa. S’utilitzen els punts 
d’atenció i informació presencial de l’ajuntament a la ciutadania (44% de respostes) mitjançant les oficines dels serveis 
municipals -serveis socials, d’habitatge, etc.-. En pocs municipis es fa constar que la mateixa empresa d’aigües informi els 
titulars de drets a través de punts d’informació (33% de respostes). També apareixen, en menor proporció, el llançament 
de campanyes informant a les persones dels seus drets a l’aigua i dels recursos municipals disponibles (22% de respostes). 



28 29

Informació, gestió i derivació de col·lectius de nova 
ciutadania al Servei de Primera Acollida i a altres 
institucions (Generalitat)

(…) a les formacions pertinents a les necessitats 
i perfil de cada usuari i a d’altres serveis 
d’assessorament de l’ajuntament 

Santa Perpètua de Mogoda, 
Caldes de Montbui, Barberà 
del Vallès

Mecanismes de garantia

Recull d’indicadors de convivència
Recull d’indicadors de convivència a nivell 
comunitari -actuació vinculada a la comissió 
tècnica (Sant Boi de Llobregat)

2. Polítiques d’Accés a l’aigua i sanejament: Els instruments i mecanismes que despleguen els ajuntaments per garantir la 
protecció dels drets de les persones a l’aigua i sanejament estan destinats tant a protegir -a través de tallers de formació, 
fons socials-, com a garantir -mitjançant la coordinació de  la gestió de tràmits a través de serveis socials-, i respectar (per 
exemple, a través de procediments interns de col·laboració amb altres serveis, com les tarifes socials).

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Tallers de formació 

L’empresa d’aigües forma a professionals que 
fan atenció directa a la població  vulnerable 
per tal de millorar la capacitació en la tasca 
d’assessorament als usuaris. (Rubí)

Establiment de protocol/conveni 

Conveni entre l’ajuntament i l’empresa d’aigües 
per activar els serveis socials i afrontar les 
diferents situacions de vulnerabilitat i garantir el 
servei (Mataró)

Mecanismes de respecte

Millora i actualització dels procediments interns 

Revisió i consens amb el Departament d’Acció 
Social, Sostenibilitat i Habitatge, de la normativa 
municipal per poder garantir la protecció i 
el subministrament de l’aigua a famílies en 
situació d’irregularitat temporal (Sabadell)

3. Polítiques d’Accés a l’habitatge: La major part dels municipis (67%) disposen d’una borsa de  de mediació de lloguer 
social, que es beneficia de la captació d’habitatges del mercat privat -particulars i entitats bancàries- i públic (Agència de 
l’Habitatge de Catalunya). Altres mecanismes estan orientats a protegir aquest dret, com és l’assessorament jurídic i la 
gestió directa de mecanismes d’atenció i suport, a través de convenis amb el Col·legi d’advocats (33% de respostes). La 
major part d’aquests instruments s’enfoquen principalment en la mobilització dels agents. Els municipis participants no 
identifiquen instruments per ampliar la incidència política sobre la normativa que regula el dret a l’habitatge. 

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Captació d’habitatges del mercat privat (particulars i 
entitats bancàries) i públic (Agència de l’Habitatge de 
Catalunya)  per a la Borsa de mediació de lloguer social.

Captació d’habitatges desocupats per destinar-
los a lloguer assequible i social, intentant buscar 
fórmules creatives per tal de poder incentivar 
el lloguer municipal i evitar l’especulació (Sant 
Boi de Ll.).

Caldes de Montbui, el Prat 
de Llobregat, Rubí, Sabadell, 
Santa Perpètua de Mogoda 

Taules d’habitatge

Participació en espais de coordinació 
interinstitucionals municipals amb la 
participació d’entitats interessades en les 
diferents problemàtiques relacionades amb 
l’habitatge: partits polítics, ajuntament, etc.  
(Vilanova i la Geltrú). 

el Prat de Llobregat, Santa 
Perpètua de Mogoda

4. Polítiques de compra pública: S’adrecen principalment a prevenir la seva vulneració a través de la introducció d’obligacions 
de respecte d’aquests drets per part de les empreses i agents contractats per l’ajuntament, introduint en els plecs de 
contractació de l’ajuntament clàusules per obligar a les empreses a respectar els drets humans i el medi ambient (38% de 
respostes). Aquests mecanismes especificats no serien tant de protecció sinó més aviat d’interpel·lació dels agents amb 
responsabilitats i obligacions.

  Mecanismes per protegir i garantir els drets humans dels col·lectius vulnerables

La major part dels instruments referenciats per la política de cooperació corresponen a instruments emprats per a la 
prevenció de la vulneració a través d’estratègies de sensibilització, però també per a la seva protecció, i en menor mesura 
per a la seva denúncia, restauració i reparació en aquells casos en què s’han vulnerat. El poc esment que es fa dels 
instruments en algunes d’aquestes categories per part dels equips tècnics es pot deure al fet que la temàtica “protecció 
drets humans” s’associa principalment a actuacions de sensibilització i a campanyes de suport, i no tant al suport a 
projectes de cooperació -directa i a iniciativa dels agents-. En diferents sectors, aquests projectes tenen com a finalitat 
la protecció, restauració i reparació dels drets econòmics, socials i civils dels col·lectius vulnerables. També s’observa 
una baixa referència a la formació interna en les diverses àrees, departament, unitats i serveis dels ajuntaments com a 
mecanismes per protegir els drets humans, així com a les accions d’atenció directa a persones i col·lectius per valorar la 
seva situació i desplegar mesures de protecció i garantia de drets.

Bones pràctiques 

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Subvencions específiques orientades a determinats 
grups col·lectius i temàtiques ( drets humans i pau, etc.)

Suports puntuals en accions d’educació per al 
desenvolupament organitzades per entitats 
de col·lectius en situació de vulnerabilitat 
(Tarragona), bases reguladores de subvencions 
(Sant Adrià del Besòs)

Castelldefels, Mataró, 
Sabadell, Santa Perpètua 
de Mogoda, Caldes de 
Montbui, Sant Adrià del 
Besòs, Gavà, Girona, Sant 
Cugat del Vallès 

Mecanismes de garantia

Suport i atenció a l’oficina de la Regidoria de Drets Civils 
i Gènere Sabadell

Mecanismes de respecte

Criteris de pertinença en processos de convocatòria de 
subvencions a projectes de cooperació 

(…) que incloguin la participació dels col·lectius 
beneficiaris i la promoció de la igualtat entre 
homes i dones i de la igualtat d’oportunitats per 
a tothom

Rubí, Sabadell, Santa 
Perpètua de Mogoda, 
Tarragona, Vilafranca 
del Penedès, Caldes de 
Montbui, Gavà, Sant Feliu 
de Llobregat, Barberà del 
Vallès, Sant Cugat del Vallès, 
St. Boi de Llobregat

Com es fa en les altres polítiques analitzades?

Les polítiques de Nova Ciutadania, Aigües i Sanejament disposen de mecanismes per garantir la protecció dels drets dels col·lectius 
vulnerables. Es destaquen sobretot les formacions i les accions d’incidència. Pel que fa a la política de Nova Ciutadania, apareix 
també la mobilització d’altres serveis o agents i la sensibilització.

Les polítiques d’habitatge disposen de mecanismes dirigits principalment a garantir aquest dret a través de la captació d’habitatge, 
assessorament jurídic i coordinació amb altres municipis i creació de taules d’habitatge.

Les polítiques de compra pública ètica no disposen d’instruments específics per garantir la protecció de drets, i tots els instruments 
estarien orientats a interpel·lar a les empreses i agents contractats per l’ajuntament perquè respectin els drets de les persones i 
col·lectius més vulnerables.

1. Polítiques de nova/plena Ciutadania: Es dediquen principalment a protegir els seus drets per mitjà de accions 
d’informació, formació, incidència i mobilització. El mecanisme més esmentat és l’assessorament jurídic a grups 
vulnerables (42% de les respostes), que majoritàriament serveix per a la prevenció i la informació. A pocs municipis 
hi ha instruments per garantir la protecció dels drets i disposar de mecanismes per respondre a vulneracions de drets 
humans (a través tant de l’anàlisi dels drets que s’han vulnerat i els mecanismes que ho estan possibilitant, com de la 
reparació). No s’han fet constar mecanismes directes de denúncia.

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Assessoria jurídica a grups vulnerables
Servei d’Atenció a la Mobilitat Internacional 
(SAMI) – assessorament jurídic en tràmits 
d’estrangeria (Rubí)

Mataró, Caldes de Montbui, 
Santa Coloma de Gramenet., 
Barberà del Vallès,
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Mecanismes de respecte

Clàusules de responsabilitat Social i criteris de 
valoració en les licitacions 

Priorització d’empreses que contracten 
persones en situació de vulnerabilitat social 
(Castelldefels); impuls per a la introducció de 
clàusules per al respecte dels drets laborals, 
mediambientals i de col·lectius en situació 
de discriminació en els plecs de contractació 
pública del departament (Tarragona), criteris 
de sostenibilitat en concursos públics i distintiu 
Biosphere (àrea turisme i patrimoni) (Caldes de 
Montbui)

Cornellà de Llobregat, Sant 
Adrià del Besòs, Molins de 
Rei, Vilafranca del Penedès, 
Gavà, Girona, Sant Feliu de 
Llobregat

Perspectiva de gènere en protocols, 
 programes i projectes

Protocol contra la violència de gènere (Barberà 
del Vallès)

Castelldefels, Sant Feliu de 
Llobregat

Com es fa en les altres polítiques analitzades?

Els mecanismes identificats per interpel·lar als titulars d’obligacions i responsabilitats en les polítiques de Nova/plena Ciutadania, 
Aigües i Sanejament i d’Habitatge han estat pocs. Els que s’han citat es refereixen a accions transversals amb altres serveis 
municipals o altres agents. També s’ha esmentat el paper de la revisió de la normativa municipal, a través de l’aprovació 
d’ordenances municipals -política d’habitatge-, per interpel·lar els titulars d’obligacions i responsabilitats perquè respectin els 
drets dels col·lectius vulnerables.

1. Polítiques de Nova/plena ciutadania: els mecanismes que es fan constar més són les actuacions transversals amb 
altres serveis municipals i/o altres administracions (25 % de respostes) com ara el Servei atenció i informació a dones. 
Amb això es busca tractar aspectes relacionats amb els drets i deures de col·lectius en situació de discriminació. Podem 
assenyalar també la regularització de la situació administrativa per garantir els drets de les persones nouvingudes (17% 
de respostes), o la formulació de plans i protocols locals per a la defensa dels drets de les persones, amb els Plans 
d’Igualtat de Gènere, per exemple.

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Accions transversals amb altres organismes i serveis 
municipals relacionades amb els drets i els deures de 
les persones nouvingudes.

SIAD (Servei atenció i informació a dones) 
(Molins de Rei) Mataró, Barberà del Vallès

Mecanismes derespecte

Regularització jurídica i administrativa per gestionar 
competències en matèria d’estrangeria  (competència 
de l’Estat Central)

Accions d’incidència en els aspectes relacionats 
amb els drets i deures de col·lectius en situació 
de discriminació, cercant la implicació del 
conjunt dels serveis municipals i/o altres 
administracions (Santa Coloma de Gramenet)

Barberà del Vallès

2. Polítiques d’accés a l’aigua i sanejament: Els mecanismes que s’han fet més presents han estat l’aplicació de mesures 
d’atenció solidària a persones en situació de pobresa energètica, a través de convenis i acords entre l’Agència Catalana 
del Consum i l’empresa municipal d’aigües (22% de respostes). També es recorda el llançament de campanyes de 
sensibilització adreçades a determinats col·lectius, enteses com una manera d’interpel·lar els titulars de responsabilitats, 
com ara la campanya per a l’ús responsable de l’aigua.

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Impulsar convenis/acords entre l’Agència Catalana 
del Consum i l’empresa d’aigües per a l’aplicació de 
mesures d’atenció solidària a persones o llars en 
situació de pobresa energètica

Cornellà de Llobregat, Mataró

Campanyes de sensibilització a nivell local, en ocasions 
amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, campanyes 
adreçades a la població en general i a determinats 
col·lectius

Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, 
Sabadell

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Informació donada per l’Àrea de Promoció Econòmica 
sobre els contractes i dels continguts ètics que 
l’ajuntament aprova amb els seus plecs

el Prat de Llobregat

Oportunitats de millora 

O.3.1 Realitzar una revisió de quines oportunitats existeixen d’integrar l’EBDH en les iniciatives de cooperació directa que impulsa 
el Fons Català . 

O.3.2 En el marc dels interessos de cooperació directa dels municipis del Fons Català, donar suport a aquells municipis interessats 
en dur a terme projectes de cooperació directa amb municipis del sud en programes de protecció i garantia de drets d ’accés a 
l’habitatge, accés a l’aigua i plena ciutadania. En l’acompanyament tècnic que el Fons Català pugui realitzar d’aquestes iniciatives, 
integrar els aprenentatges sobre els sistemes de protecció i garantia dels drets dels col·lectius vulnerables a Catalunya i sobre els 
mecanismes de coordinació interinstitucionals per tal de fer-ho possible.

O.3.3. Identificar les oportunitats de millora de les bases de subvencions dels municipis amb els quals el Fons Català té conveni 
de seguiment/avaluació de les convocatòries de projectes amb l’objectiu que incorporin l’EBDH.

O.3.4. Oferir una guia de recursos i estratègies als equips tècnics de cooperació dels municipis participants de la Comissió de Drets 
Humans del Fons Català amb una diversitat d’instruments i estratègies de protecció i garantia dels drets humans que contribueixi a 
orientar les prioritats de cooperació a través dels instruments estratègics -plans directors, estratègies de sensibilització i educació 
per al desenvolupament, entre altres- i dels instruments de gestió de les subvencions.  

O.3.5 Fomentar l’intercanvi d’experiències d’iniciatives de cooperació per a la implementació d’estratègies de protecció i garantia 
dels drets al voltant de casos de col·lectius vulnerables específics, com ara els i les defensors/es ambientals a Amèrica Llatina o el 
col·lectiu LGTBI, per enriquir els plantejaments estratègics d’iniciatives de cooperació concretes.  

O.3.6. Identificar indicadors d’integració de l’EBDH en les quatre dimensions de les polítiques de cooperació al desenvolupament 
municipals que facin possible l’avaluació de la seva efectivitat.

  Mecanismes per interpel·lar als titulars d’obligacions i responsabilitats a respectar els titulars 
de drets 

Els instruments que més apareixen per interpel·lar els titulars d’obligacions i responsabilitats demanant-los que respectin els 
titulars de drets han estat els que van adreçats als proveïdors de béns i serveis dels propis ajuntaments. Un possible factor 
explicatiu d’això és que des dels departaments de cooperació s’ha treballat i contribuït de manera important a la millora dels 
instruments de contractació dels propis ajuntaments perquè integrin criteris de respecte dels drets humans. En menor proporció 
es fa referència a instruments de revisió dels instruments de planificació i seguiment de la política pública (plans directors, etc.). 
La formació als agents titulars d’obligacions ha estat molt poc esmentada. En aquest àmbit també es parla de mecanismes que 
tindrien finalitats d’empoderament o protecció, i no tant d’interpel·lació dels agents perquè respectin els drets humans. Ens 
referim a la incidència institucional i als governs, com podria ser en el cas del Sàhara Occidental.

Bones pràctiques

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Revisió de la normativa municipal i instruments (plans 
directors de cooperació)  per integrar l’enfocament 
d’EBDH en altres àrees de l’ajuntament

Criteris dirigits a  la realització o a l’assoliment 
dels DDHH (Sant Boi de Llobregat)

Mecanismes de garantia

Suport a projectes solidaris dirigits a millorar la vida a 
les persones més vulnerables 

“Botiga Solidària” per garantir un 
subministrament mínim d’aliments de forma 
digna a les persones més vulnerables de la 
nostra ciutat (Cornellà de Llobregat)

Girona
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3. Polítiques d’Accés a l’habitatge: Els instruments més esmentats han estat la interpel·lació directa a través de campanyes 
informatives i convenis amb les entitats financeres i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’obtenir habitatge destinat 
al lloguer social (44% de les respostes), o serveis d’intermediació amb tercers i regulació per la verificació d’habitatges 
buits, o sancionar els titulars d’habitatges permanentment desocupats (33% de respostes).

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Campanya informativa i convenis amb les entitats 
financeres i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 
d’obtenir  un nombre de vivendes destinades al 
lloguer social

Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa 
Perpètua de Mogoda

Mecanismes de garantia

Servei d’intermediació i negociació per evitar 
situacions de pèrdua de l’habitatge amb grans tenidors el Prat de Llobregat, Sabadell

4. Polítiques de compra pública: Els mecanismes es dirigeixen a fer respectar el compliment de les condicions especials 
d’execució de contractes (25% de respostes), amb la inclusió de clàusules socials, ètiques i mediambientals.

Bona pràctica Exemples Altres municipis

Mecanismes de protecció

Establir en els plecs penalitats en cas d’incompliment 
o atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials, la qual cosa comporta que el seu 
incompliment sigui causa de resolució del contracte.

Mataró

Oportunitats de millora 

O.4.1 Canalitzar i coordinar, a través del Fons Català, la participació de les àrees de cooperació al desenvolupament dels diferents 
municipis, en els processos de disseny, seguiment i avaluació de plans i programes de les administracions públiques que puguin 
afectar o tenir incidència en els drets humans.

O.4.2  Generar recursos de formació en l’aplicació de l’EBDH en les polítiques públiques i programes que se’n derivin, tant per als 
equips tècnics de cooperació municipals, com perquè aquests puguin utilitzar-los per a la formació de la resta de serveis tècnics 
dels ajuntaments que són titulars de responsabilitats i  d’obligacions.

O.4.3 Per als territoris i episodis de vulneració dels drets humans que concentren l’interès dels municipis del Fons Català, buscar 
les iniciatives de denúncia -institucional, social i jurídica- existents i valorar la possibilitat de donar-los suport a través dels projectes 
promoguts pel Fons Català.   

O.4.4 Fer convergir les campanyes d’incidència socials i del teixit associatiu en les campanyes d’incidència institucional i política 
liderades pel Fons Català. L’objectiu és enfortir la interpel·lació als agents titulars d’obligacions i responsabilitats perquè respectin 
els drets humans en aquells territoris i episodis de vulneració on existeix una confluència estratègica per part dels municipis socis 
(defensors ambientals a Amèrica Llatina, Sàhara Occidental, etc.). Fer-ho a través de la promoció d’espais de treball conjunt per 
a l’establiment d’estratègies i programacions coordinades. 

O.4.5 En el context dels interessos de cooperació directa dels municipis del Fons Català, es pot donar suport a aquells municipis 
interessats en promoure projectes de cooperació directa amb municipis del sud en programes de protecció i garantia de drets 
d’accés a l’habitatge i accés a l’aigua. També es pot recolzar aquells que vulguin dur a terme accions per atorgar la plena 
ciutadania a la població migrada, i que integrin mesures d’interpel·lació als agents amb responsabilitats i obligacions per 
respectar-los, ja siguin agents municipals, privats o socials. Dins d’aquest acompanyament tècnic que pot realitzar el Fons 
Català mitjançant aquestes iniciatives, es poden integrar els aprenentatges sobre els procediments que porten a terme els 
municipis per interpel·lar els agents amb responsabilitats i obligacions.
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2. Quins són els mecanismes/instruments de què l’Àrea de Cooperació de l’ajuntament disposa per tal d’empoderar els col·lectius 
que es troben en situació de discriminació i vulneració dels seus drets? (afegir tantes fileres com faci falta)  

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Convidar els col·lectius en situació de vulneració de drets a participar en el Consell de Cooperació

- Facilitar l’acompanyament tècnic a les entitats i persones o col·lectius en situació de vulneració que vulguin impulsar 
iniciatives de solidaritat i cooperació

3. Quins són els mecanismes/instruments de què l’Àrea de Cooperació de l’ajuntament disposa per tal de protegir els col·lectius que 
es troben en situació de discriminació i vulneració dels seus drets i denunciar la seva vulneració? (afegir tantes fileres com faci falta) 

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Incloure un apartat en els formularis per a la sol·licitud, seguiment o tancament de subvencions amb la descripció dels 
col·lectius en situació de vulneració de drets

- Llançar campanyes de prevenció i lluita contra el discurs de l’odi i la discriminació (xarxa antirumors, LGTBI, etc.)

- Impulsar mocions al Ple municipal per denunciar la vulneració de drets humans i donar suport a iniciatives d’incidència 
social i política.

4. Quins són els mecanismes/instruments de què l’Àrea de Cooperació de l’ajuntament disposa perquè Administracions, empreses 
o ONGs respectin els drets de les persones, en particular dels  col·lectius en situació de discriminació, i  vetllin per la sostenibilitat 
ambiental? (afegir tantes fileres com faci falta) 

-

-

-

-

-

-

 Exemples

- Revisió de la normativa municipal per integrar l’enfocament d’EBDH en altres àrees de l’ajuntament i els estàndards 
dels drets humans i desenvolupament sostenible  (per exemple, ODS)

- Introducció dels requisits de responsabilitat global en els procediments i plecs de contractació pública.

MODELS DE QÜESTIONARIS 

QÜESTIONARI PER A AJUNTAMENTS PARTICIPANTS EN L’ESTUDI SOBRE
 LA INTEGRACIÓ DE L’EBDH EN POLÍTIQUES LOCALS 

POLÍTICA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANA GLOBAL/ EPD

L’enfocament basat en els drets humans (EBDH) és el marc conceptual que 
situa el respecte, la protecció i la garantia de drets humans com a fonament 
per al desenvolupament humà.

L’EBDH està pensat per empoderar els col·lectius de persones –CIUTADANIA- 
en situació de vulneració perquè reclamin els seus drets bàsics com 
a titulars de drets, i reforçar les capacitat d'aquells –ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL- que estan obligats a respectar, promoure i protegir-los, 
garantint el seu compliment com a titulars d’obligacions  23. 
 

Qüestionari:

1. Quins són els mecanismes/instruments que l’Àrea de Cooperació de 
l’ajuntament disposa per tal d’identificar els col·lectius que es troben en 
situació de discriminació i vulneració dels seus drets? (afegir tantes fileres 
com faci falta)  

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Criteris per determinar factors d’exclusió i vulnerabilitat en processos de convocatòria de subvencions

- Inclusió dels col·lectius vulnerables com a col·lectius prioritaris en els documents de planificació (plans directors, 
plans anuals, estratègies sectorials, etc.)

23 Els governs tenen tres nivells d'obligació: respectar, protegir i garantir tots els drets. Per respectar un dret s’ha d’evitar interferir en el gaudi 
d'aquest dret. Per protegir un dret s’ha d’evitar que terceres persones interfereixin en el gaudi d'aquests drets. Per garantir un dret, s'han de 
prendre mesures actives per establir lleis, polítiques i procediments, inclosa l'assignació de recursos, que permetin a tots els ciutadans (titulars 
de drets) gaudir dels seus drets

A
N

N
E

X
 1

Titulars
d'obligacions

Respectar,
promoure i
complir els
drets de ...

Reclama els
seus drets a

...

Titulars de
drets
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Exemples

- Preparació i difusió de materials divulgatius sobre temes que afectin els drets i deures  (p.ex. xarxa antirumors, etc.) 
de les persones/col·lectius de nova ciutadania.

- Formacions en interculturalitat i immigració orientades a les entitats o col•lectius de nova ciutadania.

- Reglaments de participació inclusius que facilitin la participació de col·lectius en situació de discriminació o de nova 
ciutadania.

3. Quins són els mecanismes de què disposa l’ajuntament per tal de protegir els drets de les persones i denunciar la seva 
vulneració? (afegir tantes fileres com faci falta) 

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Promoció i foment de l’educació i la formació de joves de col·lectius de nova ciutadania  per garantir la igualtat 
d’oportunitats.

- Facilitació de l’accés al mercat laboral a les persones de col·lectius de nova ciutadania i exigir la seva regularització a 
l’administració competent.

- Posicionaments del consistori (Consell municipal d’immigració, etc.) respecte de la necessitat de la participació 
política de les persones estrangeres en els governs locals.

- Mocions per al dret a vot de totes les persones residents.

4. Quins són els mecanismes de què disposa l’ajuntament perquè les administracions i les empreses facin respectar i exercir els 
drets de les persones i els col·lectius en situació de discriminació (afegir tantes fileres com faci falta) 

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Regularització jurídica i administrativa per gestionar competències en matèria d’estrangeria  (competència de l’Estat 
Central)

- Accions d’incidència  en els aspectes relacionats amb els drets i deures de col·lectius en situació de discriminació, i 
cercant la implicació del conjunt dels serveis municipals i/o altres administracions. 

QÜESTIONARI PER A AJUNTAMENTS PARTICIPANTS 
EN L’ESTUDI SOBRE LA INTEGRACIÓ DE L’EBDH EN POLÍTIQUES LOCALS 

POLÍTICA DE NOVA CIUTADANIA

L’enfocament basat en els drets humans (EBDH) és el marc conceptual 
que situa el respecte, la protecció i la garantia de drets humans com a 
fonament per al desenvolupament humà. 

L’EBDH està pensat per empoderar els col·lectius de persones –CIUTADANIA- 
en situació de vulneració perquè reclamin els seus drets bàsics com 
a titulars de drets, i reforçar les capacitat d'aquells –ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL- que estan obligats a respectar, promoure i protegir-los, 
garantint el seu compliment com a titulars d’obligacions  24. 

Qüestionari:

1. Quins són els mecanismes/instruments de què disposa l’ajuntament per tal d’identificar els col·lectius que es troben en situació 
de discriminació i vulneració dels seus drets? (afegir tantes fileres com faci falta)  

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Oficina d’atenció, gestió i coordinació d’acollida de persones immigrades i nova ciutadania

2. Quins són els mecanismes/instruments de què disposa l’ajuntament per tal d’empoderar els col·lectius que es troben en 
situació de discriminació i vulneració dels seus drets? (afegir tantes fileres com faci falta)  

-

-

-

-

-

-

24 Els governs tenen tres nivells d'obligació: respectar, protegir i garantir tots els drets. Per respectar un dret s’ha d’evitar interferir en el gaudi 
d'aquest dret. Per protegir un dret s’ha d’evitar que terceres persones interfereixin en el gaudi d'aquests drets. Per garantir un dret, s'han de 
prendre mesures actives per establir lleis, polítiques i procediments, inclosa l'assignació de recursos, que permetin a tots els ciutadans (titulars 
de drets) gaudir dels seus drets       
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Exemples

- Donar suport a entitats i organismes que realitzen estudis de vulneració dels drets humans en els processos de 
producció i lliurament de productes i serveis

- Donar suport a iniciatives de comerç just.

3. Quins són els mecanismes que el Departament de Contractació disposa per garantir el compliment dels drets humans i els 
drets laborals de les persones en els processos de contractació pública de serveis? (afegir tantes fileres com faci falta)

-

-

-

-

-

-

Exemples

-
Introduir en els plecs administratius de contractació requisits relacionats amb la necessitat que en els processos de 
producció, transport, lliurament dels productes o serveis contractats no s’hagin vulnerat drets humans i s’assegurin 
condicions laborals dignes

- Realitzar un registre d’empreses i proveïdors denunciats per vulneració dels drets humans i de les condicions de 
treball dignes que no puguin participar en processos de contractació

4. Quins són els mecanismes de què disposa l’ajuntament perquè en els processos o concursos públics de contractació les 
empreses/ONGD garanteixin el compliment dels drets humans i dels drets laborals i incorporin criteris de sostenibilitat ambiental? 
(afegir tantes fileres com faci falta)

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Integrar en la valoració de la solvència tècnica dels agents concursants criteris de demostració de respecte dels drets 
humans, de les condicions de treball digne, i sostenibilitat ambiental.

- Elaborar una declaració de responsabilitat dels agents concursants sobre el respecte als drets humans i a les 
condicions laborals dignes.

- Integrar criteris per garantir el màxim respecte pel medi ambient en el plec de prescripcions tècniques per a la 
contractació de serveis externs, i establir mesures de prevenció de riscos.

QÜESTIONARI PER A AJUNTAMENTS PARTICIPANTS 
EN L’ESTUDI SOBRE LA INTEGRACIÓ DE L’EBDH EN POLÍTIQUES LOCALS 

POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ / COMPRA PÚBLICA ÈTICA

L’enfocament basat en els drets humans (EBDH) és el marc conceptual 
que situa el respecte, la protecció i la garantia de drets humans com a 
fonament per al desenvolupament humà. 

L’EBDH està pensat per empoderar els col·lectius de persones –CIUTADANIA- 
en situació de vulneració perquè reclamin els seus drets bàsics com 
a titulars de drets, i reforçar les capacitat d'aquells –ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL- que estan obligats a respectar, promoure i protegir-los, 
garantint el seu compliment com a titulars d’obligacions  25. 

Qüestionari:

1. Com s'identifica des del Departament de Contractació la diversitat dels col·lectius susceptibles de veure vulnerats els seus 
drets en els processos de contractació pública de serveis?  (afegir tantes fileres com faci falta)  

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Revisió normativa municipal per a integrar els principis de la compra pública ètica.

- Revisió normativa per potenciar la contractació de serveis de col·lectius específics de titulars de drets (com ara 
persones de col·lectius històricament desfavorits, persones amb discapacitat, etc.)

2. Com es promou des del Departament de Contractació que els diferents col·lectius susceptibles de veure vulnerats els seus 
drets coneguin i reclamin els seus drets en els processos de contractació pública de serveis? (afegir tantes fileres com faci falta)

-

-

-

-

-

-

25 Els governs tenen tres nivells d'obligació: respectar, protegir i garantir tots els drets. Per respectar un dret s’ha d’evitar interferir en el gaudi 
d'aquest dret. Per protegir un dret s’ha d’evitar que terceres persones interfereixin en el gaudi d'aquests drets. Per garantir un dret, s'han de 
prendre mesures actives per establir lleis, polítiques i procediments, inclosa l'assignació de recursos, que permetin a tots els ciutadans (titulars 
de drets) gaudir dels seus drets       
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Exemples

- Establir un espai de participació ciutadana on els col•lectius en situació de vulnerabilitat hi puguin ser per defensar 
el seu dret.

- Portar a terme campanyes d’informació adreçades a les persones en situació de  vulnerabilitat informant-les del seu 
dret a l’habitatge i dels recursos municipals disponibles per atendre-les.

3. Quins són els mecanismes que el Servei o l’Oficina responsable d’habitatge de l’ajuntament disposa per protegir i fer efectiu el 
dret a un habitatge digne, sense que cap persona o col·lectiu en quedi privat? (afegir tantes fileres com faci falta)  

-
-
-
-
-
-

Exemples

- Reconeixement del dret universal a l’habitatge en els documents de planificació estratègica municipal i en els 
contractuals que estableixen els requisits de prestació de serveis d’habitatge social. 

- Promoció de nous pisos de lloguer públic, mobilització d’habitatges buits, i rehabilitació

4. Quins són els mecanismes de què l’ajuntament disposa perquè les Administracions, empreses o entitats financeres garanteixin 
en els serveis que proveeixen el compliment del dret universal a l’habitatge? (afegir tantes fileres com faci falta)   

-
-
-
-
-
-

Exemples

- Realitzar esforços per exigir a les entitats financeres que assumeixin la seva responsabilitat social pel que fa a la 
necessitat de garantir el dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

- Desplegar vies legals per expropiar habitatges buits i obligar a la cessió i compliment de la funció social de 
l’habitatge a la propietat, entitats financeres i  grans tenidors que estan fent un ús especulatiu d’aquest dret.

QÜESTIONARI PER A AJUNTAMENTS PARTICIPANTS 
EN L’ESTUDI SOBRE LA INTEGRACIÓ DE L’EBDH EN POLÍTIQUES LOCALS 

POLÍTICA D’HABITATGE SOCIAL

L’enfocament basat en els drets humans (EBDH) és el marc conceptual 
que situa el respecte, la protecció i la garantia de drets humans com a 
fonament per al desenvolupament humà. 

L’EBDH està pensat per empoderar els col·lectius de persones –CIUTADANIA- 
en situació de vulneració perquè reclamin els seus drets bàsics com 
a titulars de drets, i reforçar les capacitat d'aquells –ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL- que estan obligats a respectar, promoure i protegir-los, 
garantint el seu compliment com a titulars d’obligacions  26. 

Qüestionari:

1. Com s'identifica des del Servei o l’Oficina responsable d’habitatge de l’ajuntament la diversitat dels col·lectius susceptibles de 
veure vulnerat el seu dret a un habitatge digne? (afegir tantes fileres com faci falta)    

-

-

-

-

-

-

Exemples

-
Establir processos de coordinació entre les àrees de l’ajuntament que atenen persones i famílies en situació 
d’emergència social per identificar les persones del municipi en situació de vulnerabilitat residencial i prevenir 
situacions de de desnonaments.

-
Fer un diagnòstic realista de la deriva especulativa dels darrers anys, per identificar els “sectors socials afectats, 
“com els joves, la gent gran, els immigrants i les persones en situació de risc”, en perill “d’exclusió del dret a 
l’habitatge.

2. Com es promou des del Servei o l’Oficina responsable d’habitatge de l’ajuntament que els col·lectius i les persones susceptibles 
de veure vulnerat el seu dret un habitatge digne coneguin i reclamin el seu dret i participin en les processos de presa de decisions? 
(afegir tantes fileres com faci falta) 

-

-

-

-

-

-

26 Els governs tenen tres nivells d'obligació: respectar, protegir i garantir tots els drets. Per respectar un dret s’ha d’evitar interferir en el gaudi 
d'aquest dret. Per protegir un dret s’ha d’evitar que terceres persones interfereixin en el gaudi d'aquests drets. Per garantir un dret, s'han de 
prendre mesures actives per establir lleis, polítiques i procediments, inclosa l'assignació de recursos, que permetin a tots els ciutadans (titulars 
de drets) gaudir dels seus drets       
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Exemples

- Espais de participació ciutadana on els col•lectius en situació de vulnerabilitat hi puguin ser per a defensar el 
seu dret.

- Campanyes d’informació dirigides a les persones en situació de  vulnerabilitat informant-les del seu dret d’accés 
a l’aigua i dels recursos municipals disponibles per atendre-les.

3. Quins són els mecanismes que el Servei d’Aigua Municipal disposa per garantir el dret universal d’accés a l’aigua, sense que cap 
persona o col·lectiu en quedi privat? (afegir tantes fileres com faci falta)  

-
-
-
-
-
-

Exemples

-
Reconèixer el dret de les persones a l’accés a l’aigua en els documents de planificació estratègica municipal i en 
els contractuals que estableixen els requisits de prestació del servei de distribució i gestió de l’aigua, explicitant la 
necessitat de garantir aquest dret a tota la població.

- Revisar la normativa  municipal per integrar el dret a l’aigua i garantir la seva protecció.

4. Quins són els mecanismes de què el Servei d’Aigua Municipal disposa perquè les empreses, ONG o entitats financeres 
garanteixin en els serveis que proveeixen el compliment del dret universal d’accés a l’aigua? (afegir tantes fileres com faci falta)   

-
-
-
-
-
-

Exemples

- Portar a terme una campanya de sensibilització en el municipi sobre el dret a l’aigua i les mesures que els titulars de 
les obligacions (agents no públics) han de portar a terme per a respectar aquest dret

QÜESTIONARI PER A AJUNTAMENTS PARTICIPANTS 
EN L’ESTUDI SOBRE LA INTEGRACIÓ DE L’EBDH EN POLÍTIQUES LOCALS 

POLÍTICA DE GESTIÓ / DISTRIBUCIÓ D’AIGUA I SANEJAMENT

L’enfocament basat en els drets humans (EBDH) és el marc conceptual 
que situa el respecte, la protecció i la garantia de drets humans com a 
fonament per al desenvolupament humà. 

L’EBDH està pensat per empoderar els col·lectius de persones –CIUTADANIA- 
en situació de vulneració perquè reclamin els seus drets bàsics com 
a titulars de drets, i reforçar les capacitat d'aquells –ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL- que estan obligats a respectar, promoure i protegir-los, 
garantint el seu compliment com a titulars d’obligacions  27. 

Qüestionari:

1. Com s'identifica des del Servei d’Aigua Municipal la diversitat dels col·lectius susceptibles de veure vulnerat el seu dret d’accés 
a l’aigua? (afegir tantes fileres com faci falta)    

-

-

-

-

-

-

Exemples

- Establir processos de coordinació entre les àrees de l’ajuntament que atenen persones i famílies en situació 
d’emergència social per identificar les persones del municipi en situació de vulnerabilitat d’accés a l’aigua.

- Coordinar-se amb els serveis d’assistència social per identificar els casos de persones i llars que no tenen garantit 
aquest dret.

2. Com es promou des del Servei d’Aigua Municipal que els col·lectius o les persones susceptibles de veure vulnerat el seu dret 
d’accés a l’aigua coneguin i reclamin els seus drets i participin en les  processos de presa de decisions? (afegir tantes fileres com 
faci falta)  

-

-

-

-

-

-

27 Els governs tenen tres nivells d'obligació: respectar, protegir i garantir tots els drets. Per respectar un dret s’ha d’evitar interferir en el gaudi 
d'aquest dret. Per protegir un dret s’ha d’evitar que terceres persones interfereixin en el gaudi d'aquests drets. Per garantir un dret, s'han de 
prendre mesures actives per establir lleis, polítiques i procediments, inclosa l'assignació de recursos, que permetin a tots els ciutadans (titulars 
de drets) gaudir dels seus drets       
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RESULTATS PER TIPOLOGIES D’OBLIGACIONS

1. POLÍTICA DE COOPERACIÓ

L’obligació de respectar

R1. Revisió de la normativa municipal segons estàndards de DDHH %

Criteris de pertinença en processos de convocatòria de subvencions a projectes de cooperació 61

Pla director (o en absència, bases de subvencions), on es prioritzen estratègies sectorials que tenen en compte les poblacions 
especialment vulneralitzades, i els drets universals a l’aigua, la salut i l’educació com a objectius estratègic 61

Clàusules de responsabilitat Social i criteris de valoració en les licitacions 50

Perspectiva de gènere en protocols,  programes i projectes 17

Conveni de col·laboració d’una clàusula amb l’objectiu d’informar l’ajuntament sobre la inclusió de mesures 
que fomentin la compra pública ètica 11

Avaluació d’estatuts i objectius de les entitats o companyies que realitzen accions educatives 6

Polítiques d’activació per a l’ocupació i de l’acció protectora per desocupació 6

L’obligació de protegir

P1. Accions d’Informació i transparència %

Assessorament en la constitució d’entitats i en l’elaboració de projectes. 22

Assessorament tècnic i jurídic que vetlla pels col·lectius del municipi i la sostenibilitat ambiental 11

  P2. Formació i altres accions d’empoderament %

APS per fomentar la sensibilització i empoderament de l’alumnat envers els drets vulnerats en el seu entorn 6

Facilitar l’educació en llengües a la població migrada 6

P3. Accions d’incidència %

Campanyes de sensibilització, exposicions, tallers i xerrades, cicles  de sensibilització i iniciatives de denúncia 89

Mocions al Ple municipal (denúncia vulneració de DDHH, etc.) 67

Celebració de dies puntuals de reconeixement de col·lectius en situació de vulneració de dret 11

P4. Accions de mobilització dels agents %

Participació a Programes interdepartamentals,  intermunicipals i a nivell de xarxa 56

Subvencions específiques orientades a determinats grups col·lectius i temàtiques (drets humans i pau, etc.) 56

Participació en programes municipals transversals d’empoderament i en espais de coordinació amb els agents en xarxa que 
se’n deriven 50

Suport a iniciatives d’empoderament de les entitats 44

Inclusió dels col·lectius més vulnerabilitzats a espais de discussió i deliberació, com el Consell de Cooperació, espais 
d’educació per a la justícia global, etc. 11

Empoderament directe de determinats col·lectius a través dels projectes de cooperació directa 6

Revisió de la normativa municipal i instruments (per exemple, PDC)  per integrar l’EBDH en altres àrees de l’ajuntament 6

Seguiment de les activitats que realitzen les ONGs a la ciutat 6

P5. Accions de reparació %

Protocols i programes d’acollida 11

Total general 11
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N
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E

X
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PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN EL DIAGNÒSTIC

Ajuntaments Cooperació 
i EpD

Plena/ 
nova 

Ciutadania

Aigua i 
sanejament

Compra 
pública 

ètica
Habitatge

Nº total 
qüestionaris 

rebuts
Participació

Barberà del Vallès x x    2 x

Caldes de Montbui x x x x x 5 x

Castelldefels x x    2 x

Cornellà x x x   3 x

El Prat de LL. x  x x x 4 x

Esplugues de Ll.      0  

Gavà x     1 x

Girona x     1 x

L’Hospitalet de LL.      0  

Mataró x x x x x 5 x

Molins de Rei x x    2 x

Mollet del Vallès      0  

Reus      0  

Rubí x x x x x 5 x

Sabadell x x x x x 5 x

Sant Adrià del Besòs x   1  2 x

Sant Boi de LL. x x x x x 5 x

Sant Cugat del Vallès x     1 x

Sant Feliu de LL. x     1 x

Sant Joan Despí      0  

Sant Pere Ribes      0  

Sant Vicenç dels Horts      0  

Santa Coloma de Gramenet  x    1 x

Santa Perpètua de Mogoda x x x x x 5 x

Tarragona x     1 x

Viladecans      0  

Vilafranca del Penedès x x   x 3 x

Vilanova i la Geltrú   x  x 2 x

Total general 18 12 9 8 9 56 N=20

% 67 44 33 30 33 42 71 %
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Consell Municipal de Convivència Intercultural 33

Accions transversals amb altres organismes i serveis municipals en relació amb els drets i els deures de les persones 
nouvingudes 25

Cercles de cohesió 25

Convenis i subvencions a les entitats ciutadanes. 25

L’obligació de garantir

G1. Accions d’atenció directa de les persones i col·lectius %

Servei de primera acollida a persones nouvingudes, i altres serveis d’atenció públics 100

Agències i serveis d’atenció a les persones 50

Oficina de la Defensora de la Ciutadania 8

G2. Investigació de la vulneració de drets %

Recull d’indicadors de convivència 8

Total general 8

3. POLÍTICA D’ACCÉS A HABITATGE

L’obligació de respectar

R1. Revisió de la normativa municipal segons estàndards de DDHH %

A través del reglament que regula la mesa d’emergències econòmiques i socials del municipi  i que determina el procediment 
de sol·licitud d’habitatge 11

Aprovació d’ordenança municipal reguladora habitatges buits per sancionar el manteniment d’habitatges desocupats. 33

Normes aprovades per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya, en els articles 
referents al reallotjament* 33

Ordenança reguladora del procediment sobre verificació dels habitatges buits 22

L’obligació de protegir

P1. Accions d’Informació i transparència %

Assessorament des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor sobre les clàusules terra i clàusules abusives en  general. 33

Campanyes informatives o comunicatives informant dels drets que tenen els ciutadans 56

Punts o espais d’atenció personalitzada a la ciutadania on se’ls informa dels drets a l’habitatge 56

P4. Accions de mobilització dels agents %

A través de les taules pel dret a l’habitatge. Hi participen les entitats socials en l’àmbit de l’habitatge, que poden exposar les 
situacions crítiques, demandes o necessitats. 33

A través dels processos participatius en el marc de processos de planificació sectorial: plans d’habitatge local, que estableixen 
els canals de participació 22

Ampliar el parc d’habitatge nou  a preu assequible (lloguer i compra) per tal que hi puguin accedir les persones que no poden 
optar al mercat lliure 22

Assessorament jurídic  i gestió de mecanismes d’ajuda i suport 33

Campanya informativa i convenis amb les entitats financeres i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’obtenir  un 
nombre de vivendes destinades al lloguer social 44

Captació d’habitatges del mercat privat (particulars i entitats bancàries) i públic (Agència de l’Habitatge de Catalunya)  per a 
la Borsa de Mediació de Lloguer Social 67

L’obligació de garantir

G1. Accions d’atenció directa de les persones i col·lectius %
Suport i atenció a l’oficina de la Regidoria de Drets Civils i Gènere. 6

G2. Investigació de la vulneració de drets %

Organització  del Consell municipal de pau i solidaritat on es presenten els col·lectius vulnerables 39

Consulta a àrees o serveis de l’ajuntament (serveis socials, acollida, integració, etc. ) 33

A proposta del FCCD, altres municipis, o altres organismes (supramuncipals, ONG, UN, etc.) 33

Treball amb altres departaments -per contribuir a identificar les situacions de discriminació i vulneració del seus drets, tant 
en l’àmbit local com internacional- 17

Accés al padró d’habitants per a població d’origen estranger (per al Servei de Primera Acollida) 6

2. POLÍTICA DE NOVA / PLENA CIUTADANIA

L’obligació de respectar

R1. Revisió de la normativa municipal segons estàndards de DDHH %

Plans directors de diverses regidories 17

Regularització jurídica i administrativa per gestionar competències en matèria d’estrangeria  (competència de l’estat central) 17

L’obligació de protegir

P1. Accions d’Informació i transparència %

Campanyes d’informació i sensibilització en relació a drets, i tallers, jornades , festivals 67

Assessoria jurídica 42

Servei d’informació i assessorament a persones estrangeres i altres serveis 33

Informació, gestió i derivació de col·lectius de nova ciutadania al Servei de Primera Acollida i altres institucions 
(com la Generalitat) 25

Preparació i difusió de material de difusió i Carta de Benvinguda al municipi  8

P2. Formació i altres accions d’empoderament %

Programes i formacions adreçats a població migrant 75

Foment del coneixement del context, la llengua de la societat catalana i el seu marc jurídic entre la població nouvinguda 8

P3. Accions d’incidència %
Commemoracions dels dies Internacionals dels pobles i col·lectius 17

Mocions i declaracions municipals sobre vulneració de drets 17

Propostes de resolució al Ple en relació a la participació política i al dret de vot de les persones nouvingudes 8

Sistema de gestió d’incidències amb la ciutadania (QUI: Queixes i Suggeriments) 8

P5. Accions de reparació %
Treball transversal amb les diferents àrees de l’ajuntament implicades amb el col·lectiu, entitats d’immigrants , etc. 58

Xarxes i elaboració de materials de difusió per trencar prejudicis contra col·lectius 42

Acompanyament i treball conjunt amb les entitats d’immigrants, taules de coordinació, etc. 33
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4. POLÍTICA D’ACCÉS A L’AIGUA I SANEJAMENT

L’obligació de respectar

R1. Revisió de la normativa municipal segons estàndards de DDHH %

Establiment d’una estructura tarifària amb la inclusió d’un primer tram (tarifa social) 33

Establiment de tarifes especials per a llars en situacions específiques, com famílies nombroses o per a més de tres persones 
empadronades en un mateix habitatge, emparament en la Llei de la Dependència, etc. 33

Millora i actualització permanent en els procediments interns amb Acció social i Sostenibilitat l. 11

L’obligació de protegir

P1. Accions d’Informació i transparència %
A través dels programes d’atenció a la pobresa energètica (més centrats en el subministrament elèctric) i dels Punts 
d’Assessorament per a l’Eficiència Energètica, informar del drets de les persones i les llars relacionats amb l’accés a la resta de 
subministraments, com l’aigua 

33

A través dels punts d’atenció i informació presencial de l’ajuntament a la ciutadania, com els serveis socials o el servei 
d’habitatge, on s’informa dels seus drets i del que es pot fer segons la problemàtica plantejada: deutes, manca de títol que 
acrediti l’ocupació de l’habitatge, consums excessius, etc. 

44

Campanyes d’informació adreçades a les persones usuàries del servei en situació de vulnerabilitat informant-les dels seus 
drets i dels recursos municipals disponibles (verbalment i per escrit) 22

Fer que l’empresa d’aigües informi els titulars dels drets i col·lectius en situació de risc dels seus drets i mesures de 
protecció existents 33

Publicitat i transparència del processos de licitació, dels contractes i dels continguts ètics que posa en marxa l’ajuntament 11

P2. Formació i altres accions d’empoderament %

Formació a personal procedent d’entitats socials de la ciutat amb la col·laboració d’experts en diverses matèries relacionades amb 
els drets -entre ells, acció social- sobre aspectes relacionats amb el consum responsable de l’aigua 11

Formació al personal d’atenció al públic de la companyia d’aigües perquè es puguin detectar possibles dificultats per fer front 
a les factures, fent la derivació al servei d’atenció a la pobresa energètica (SUES) 11

Formació del personal de la companyia d’aigua amb la col·laboració del Departament d’Acció Social (SUES) per detectar 
situacions de vulnerabilitat en el contacte amb els clients, ja sigui per via telefònica o presencial 11

Tallers de formació per part de l’empresa d’aigües a professionals que fan atenció directa a la població  vulnerable per tal de 
millorar la capacitació en la tasca d’assessorament als usuaris 11

P3. Accions d’incidència %

Adhesió a l’AMAP (Associació Municipis i Entitats per l’Aigua Pública) per defensar del model públic de gestió de l’aigua 11

Campanyes de sensibilització a nivell local, en ocasions amb motiu del dia mundial de l’aigua; campanyes dirigides a la població 
en general i a determinats col·lectius 33

P4. Accions de mobilització dels agents %

Contractació d’usuaris formats per la companyia, per poder sensibilitzar a altres ciutadans on s’ha detectat consum inadequat 
o irregular. 11

Coordinació amb el servei d’atenció a la pobresa energètica per emparar-se en la Llei 24/2015 11

Coordinació amb els serveis socials per tal d’establir un pla de treball davant d’incidències que requereixin d’una intervenció 
sobre el comptador 11

Establiment d’un protocol/conveni entre l’ajuntament i l’empresa d’aigües per activar els serveis socials i afrontar les diferents 
situacions de vulnerabilitat i garantir el servei. 11

Impulsar convenis o acords entre l’Agència Catalana del Consum i l’empresa d’aigües per a l’aplicació de mesures d’atenció 
solidària a persones llars en situació de pobresa energètica 22

Participació en comissions de treball intermunicipals (Comissió de Pobresa energètica del Consell Comarcal, Comissió de 
Treball sobre Pobresa Energètica Municipal) 11

Col·laboració amb cooperatives d’habitatge per a la promoció d’habitatge protegit de lloguer assequible i amb reserves per 
atendre situacions d’emergència social 22

Col·laboració amb entitats dels tercer sector que gestionen habitatge privat d’ús social (com Habitat 3)  per destinar-lo a 
situacions d’exclusió residencial 33

Compra d’habitatges per tanteig i retracte per ampliar el parc públic d’habitatge i destinar-lo a situacions d’exclusió 
residencial 44

Convenis i col·laboracions amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a través de diversos serveis 11

Coordinació entre el Govern local, el Servei d’Habitatge i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres entitats socials 33

Creació d’un registre municipals d’habitatges buits 33

Participació de les entitats i representants dels col·lectius vulnerables en consells municipals on es tracti la problemàtica i 
s’impulsin accions  22

Participació en espais de coordinació interinstitucionals municipals, com ara les Taules d’Habitatge 33

Realització d’estudis i anàlisis específics, com ara per a la promoció pública d’habitatge protegit i dotacional 22

Rehabilitació del parc d’habitatge 22

Servei d’acompanyament a les persones per evitar la pèrdua de l’habitatge: deute hipotecari o lloguer 11

Sessions participatives obertes a la ciutadania 33

P5. Accions de reparació %

Disciplina urbanística i d’habitatge 11

Intermediació amb les entitats bancàries per a la negociació del lloguer social, i/o pròrroga o renovació del contracte 11

Intermediació amb les entitats bancàries per aturar els llançaments dels impagats, fins a l’adjudicació d’habitatge 
d’emergència. 11

Mediació amb entitats financeres per arribar a acords amb el fi d’oferir solucions habitacionals 11

Posar el parc d’habitatge  propi a disposició del col•lectius més vulnerables.  Fons social d’habitatge 33

Reallotjament d’emergència 11

Servei d’atenció a les clàusules abusives dels contractes hipotecaris, en conveni amb la Diputació de Barcelona 11

L’obligació de garantir

G1. Accions d’atenció directa de les persones i col·lectius %

A través dels serveis d’habitatge: Oficina Local de l’Habitatge i Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge (DIBA-Conveni 
amb l’ajuntament) 56

Processos de coordinació amb àrees de l’ajuntament d’atenció a les persones que detecten directament persones i llars en 
situació de vulnerabilitat 67

G2. Investigació de la vulneració de drets %
A partir de les notificacions emeses per grans tenidors, com entitats financeres de casos d’ocupacions, llançaments o 
processos judicials 11

A petició pròpia de les persones o llars vulnerables 22

Anàlisi de les dades (estadístiques, observatoris de l'habitatge, etc.) recopilades en matèria d’habitatge 33

Coordinació entre ajuntament i empresa municipal o entitat que gestiona l'Oficina Local de l'Habitatge per a la valoració 
d’emergències residencials 44

Diagnòstics en el marc de processos de planificació sectorial i urbanística participatius: plans de barris, pla d'habitatge, etc. 33

Entitats que treballen en l’àmbit de l’habitatge (PAHCS, Càritas, etc.) 22

Gestió dels ajuts al lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya. Estudi pel desenvolupament local d’ajuts al 
lloguer complementaris. 33

Sol·licituds a través de la mesa o taula d’emergències econòmiques i socials 11
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Establir penalitats en els plecs en cas d’incompliment o atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals essencials, la qual 
cosa comporta que el seu compliment sigui causa de resolució del contracte 25

Identificar els drets humans, que han de ser garantits a través dels processos contractació pública 13

Introduir en els plecs administratius de contractació especificacions tècniques relacionades amb l’obligatorietat de complir 
els DDHH i de respectar el medi ambient 38

Incorporar un requisit de solvència tècnica als plecs de clàusules administratives particulars 13

Revisar des del departament de contractació i compres els plecs de contractació que han preparat la resta d’unitats, serveis o 
àrees, assessorant-los i donant-los suport 13

Fer una revisió normativa municipal, autonòmica o estatal, per integrar els principis de la compra pública ètica en els plecs de 
contractació 13

L’obligació de protegir

P1. Accions d’Informació i transparència %

Informació, mitjançant l’àrea de promoció econòmica, dels contractes i dels continguts ètics que l’ajuntament aprova amb els 
seus plecs que donen suport als contractes. 13

Publicitat i transparència del processos de licitació que posa en marxa l’ajuntament 25

L’obligació de garantir

G1. Accions d’atenció directa de les persones i col·lectius %

Elaboració d’una guia d’ús intern i extern a l’ajuntament per a la inclusió de clàusules socials, ambientals i ètiques en la 
contractació pública de l’ajuntament 13

G2. Investigació de la vulneració de drets %

Designar un responsable de les clàusules socials dels contractes públics, a qui correspongui supervisar el compliment i 
execució de les clàusules socials, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la realització 
correcta de la prestació pactada

13

Designar una Comissió de Contractació Responsable, com a organisme de consulta, participació i seguiment del compliment 
de les clàusules socials, ètiques i mediambientals 13

Identificació dels col·lectius susceptibles de vulneració dels seus drets 13

 

Reunions anuals per revisar els procediments de treball i coordinació interinstitucionals amb l’empresa d’aigües, habitatge i 
serveis socials, entre altres. 11

S’obren meses participatives amb plataformes i/o entitats representatives 11

Subvenció del 25%, 50% o 100% a les entitats que presenten projectes relacionats amb l’atenció i intervenció sobre la població 
vulnerable. Els criteris estan basats en la valoració tècnica emesa pel Departament d’Acció Social fins al 2018 11

Traspàs de recursos econòmics per part de l’empresa d’aigües a l’ajuntament (Fons Social) perquè els serveis socials disposin 
d’uns fons per cobrir factures impagades d’abonats en situació de vulnerabilitat 44

P5. Accions de reparació %

Evitar els talls de subministrament d’aigua en el cas de llars en risc de vulnerabilitat les quals no arriben al consum mínim 22

Facilitar el pagament a terminis i sense recàrrecs del subministrament, segons les particularitats de cada abonat, ajornament 
de rebuts 22

Facilitar la contractació provisional d’aigua a aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica que estan ocupant un 
habitatge de titularitat bancària 22

Gestionar amb l’empresa d’aigües, a través dels serveis socials la tramitació de la sol·licitud de bonificació social per a l’accés 
a l’aigua 11

L’obligació de garantir

G1. Accions d’atenció directa de les persones i col·lectius %

A través dels Punts d’Assessorament per a l’Eficiència Energètica o del Servei d’Atenció a la Pobresa Energètica on s’informa i 
s’atenen persones i famílies per garantir l’accés a l’aigua, i així tramitar els sistemes de bonificació socials vigents. 22

G2. Investigació de la vulneració de drets %

A través d’entitats o associacions que sol·liciten la instal·lació de comptador per manca absoluta del mateix, i presenten 
situació de precarietat respecte de l’habitatge en general. 11

A través de l’empresa d’aigües: mitjançant un protocol d’actuació en cas de vulnerabilitat socioeconòmica (entre empresa 
d’aigües, Departament de Medi Ambient, Servei d’Habitatge i serveis socials bàsics): 78

Coordinació amb els serveis socials de l’ajuntament que detecten a les persones o llars en situació de vulnerabilitat, eviten 
talls del subministrament d’aigua i fan el seguiment de les famílies en situació de vulnerabilitat 89

Personal propi destinat a fer detecció en domicilis on es detecta incidències respecte al consum. S’ofereix informació i fulletó 
editat per Acció Social respecte de la Llei 24/2015 11

5. POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA

L’obligació de respectar

R1. Revisió de la normativa municipal segons estàndards de DDHH %

A l’hora de determinar quina és l’oferta econòmicament més avantatjosa, prendre en consideració diversos elements en 
relació amb l’objecte del contracte, com la qualitat, el valor tècnic, les característiques funcionals, els costos d’utilització, el 
servei postvenda i l’assistència tècnica, etc.

13

En el pressupost de licitació, considerar tant els costos directes i com els indirectes associats a la prestació del serveis 13

En les plecs de condicions, establir l’obligació de l’adjudicatari de contractar, a càrrec seu, una auditoria externa de 
fiscalització de les mesures de contractació responsable 13

Establir criteris d’adjudicació addicionals per donar preferència a determinades empreses o entitats, en el supòsit que dues o 
més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons la ponderació establerta 13
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