
Oficina De Drets Civils
C. de Sant Pau, 34
Sabadell 08201
Telèfon: 937 451 953
dretscivils@ajsabadell.cat
web.sabadell.cat/dretscivils
          @sbddretscivils

De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tardes amb cita prèvia

Contacta amb l’Oficina de Drets Civils 
si has patit alguna discriminació, si 
l’has presenciat o vols informació sobre 
igualtat de tracte i no discriminació. 

Comissió de la convivència

Amb el suport de: 

Hi col·laboren: 

servei d’informació i  
orientació sobre igualtat  

de tracte i 
no discriminació



La ciutat és un espai clau per l’implementació i garantia real dels 
drets humans. Actualment, més de la meitat de la població mundial 
viu en ciutats, un percentatge superior en el cas d’Europa. Aquesta 
realitat va encoratjar al món del municipalisme a treballar en xarxa 
cap a la construcció d’eines de defensa i garanties dels drets de les 
persones. Així va néixer la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, signada per Sabadell l’any 2000, i basada en el 
principi d’igualtat i no discriminació.
 
Arrel d’aquest compromís i fruit del seu desenvolupament, al 2013 
es va crear l’Oficina de Drets Civils (ODC), com a espai referent a la 
ciutat en matèria de garantia d’accés als drets i de no discriminació. 
Des de l’ODC es treballa per promocionar un model de ciutat diver-
sa i intercultural amb accés igualitari als drets reconeguts i garan-
tits a la ciutat, tot impulsant l’enfocament en Drets Humans a les 
polítiques públiques.

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides defineix la dis-
criminació com a “(...) tota distinció, exclusió, restricció o preferència 
basada en determinats motius, com són la raça, el color, el sexe, 
l’idioma, la religió, l’opinió política o d’una altra índole, l’origen na-
cional o social, la posició econòmica, el naixement o qualsevol al-
tra condició social, i que tinguin per objecte o per resultat anul·lar 
o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions 
d’igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes 
les persones”1. 
 
Des d’aquesta perspectiva, l’Oficina de Drets Civils treballa per una 
ciutat lliure de discriminacions on les persones coneguin i exerceixin 
en plenitud els seus drets. 

1 Observació general del Comité de Drets Humans de les Nacions Unides sobre el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966.

Què fem?
L’Oficina de Drets Civils és el servei municipal per la defensa i la ga-
rantia d’accés als drets de manera igualitària així com un espai de 
lluita contra les discriminacions. L’ODC atén i gestiona els casos de 
discriminacions i també informa, forma i sensibilitza sobre els drets 
i deures reconeguts a la ciutat. 

    Divulgació, informació i sensibilització 

L’Oficina de Drets Civils promou activament accions que facilitin a 
tota la població el coneixement dels drets de les persones a la ciu-
tat. També s’ofereix formació al personal municipal i a les entitats, 
col·lectius i institucions que així ho sol·licitin. 

2. Atenció a la vulneració 
L’Oficina de Drets Civils atén, assessora, gestiona, media i sanciona 
(en allò que sigui possible legalment) en casos de discriminació,  
principalment per motius d’origen, d’edat, de gènere, d’ideologia, 
d’orientació sexual, d’ètnia, de creences i també informa, forma i 
sensibilitza sobre els drets i deures reconeguts a la ciutat. 

L’Oficina de Drets Civils treballa de forma coordinada amb la resta 
de departaments municipals, entitats i institucions.

“Per un món on siguem socialment iguals, 
humanament diferents i totalment lliures”

 
Rosa Luxemburgo

1.


