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S’inicien els tràmits parlamentaris del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

La llei té com a objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de 
religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació 
sexual o per altra condició social o personal.

També promou l’erradicació del racisme i de qualsevol forma de persecució per motius 
religiosos, de xenofòbia, d’homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones.

La llei dona eines per actuar sobre les accions que no 
són delicte d’odi o d’altres figures penals, però que 
són discriminatòries.

Permet fer una tasca preventiva actuant en nivells 
de discriminació on l’actual codi penal no ho permet, 
prevenint d’arrel actituds discriminatòries més greus.

Insta els poders públics a adoptar mesures d’acció 
positiva per raó de les causes que estableix la Llei i 
impulsar polítiques de foment de la igualtat de tracte en 
les relacions entre particulars i l’assoliment d’acords dels 
diferents sectors socials o econòmics en la matèria.

La llei preveu l’impuls d’un pla nacional per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació que incorporarà:

Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-
discriminació.

Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir 
tota forma de discriminació.

Les mesures d’atenció especial a les discriminacions 
múltiples que per la seva pròpia naturalesa suposen 
un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-
discriminació.

Les mesures dirigides a la informació, conscienciació 
i formació en igualtat de tracte i no-discriminació.

El Govern designarà un òrgan independent que 
resoldrà les demandes, farà funcions de mediació i 
donarà suport a qui hagi pogut patir discriminació. 

Aquest òrgan també podrà iniciar d’ofici o a instàncies 
de tercers investigacions sobre discriminació fora de 
les que tinguin caràcter penal, i exercirà la potestat 
d’incoació, inspecció, instrucció i sanció. 

Les infraccions i les sancions poden ser lleus, greus o 
molt greus, segons la gravetat dels fets.

En el cas de les infraccions lleus o greus es pot substituir 
la sanció econòmica per la prestació de serveis d’utilitat 
pública, amb interés social i valor educatiu, o qualsevol 
mesura alternativa que tingui la finalitat de conscienciar 
l’infractor sobre la igualtat de tracte i no-discriminació, i 
de reparar el dany moral de les víctimes i dels grups 
afectats.

La llei també preveu desenvolupar un procediment 
sancionador en matèria antidiscriminatòria.


