
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L’ELABORACIÓ D’UN
PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS I ASSETJAMENTS EN ESPAIS D’OCI

NOCTURN 

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD 2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten en el
Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els locals d'oci nocturn, discoteques, sales de concert, bars, bars musicals, festivals, 
etcètera són espais de trobada i relació que, com molts altres espais d'aquest tipus,
de vegades es converteixen en l'escenari de comportaments que impedeixen que 
tothom puga gaudir-ne igual. La violència sexual o l'amenaça de patir-la és una de les 
formes prioritàries de limitació d'accés als espais públics en clau d'igualtat per a les 
dones.

Es locals d'oci nocturn, igual que la resta d'espais que habitem, són espais on es 
poden produir agressions sexuals o comportaments abusius de tipus sexual. Però 
sobretot poden ser espais de captació i apropament que poden acabar en una 
agressió sexual a l'espai públic, el transport públic o un domicili, els llocs on amb més 
freqüència es produeixen aquestes mostres de violència de gènere.

Per aquest motiu, seria interessant, igual que s'ha portat a cap en altres municipis, 
s'elaborara un protocol que coordinara a les persones responsables i treballadores 
dels locals d'oci nocturn per a facilitar que puguen detectar situacions potencialment 
perilloses o incòmodes i a atendre les víctimes, quan s'ha produït una agressió, a fi de 
garantir que aquests espais tinguen un rol actiu contra la violència masclista, igual que 
ho fan altres actors socials, culturals i polítics de la ciutat.

Amb aquest objectiu central és imprescindible que:

El sector empresarial actue de manera conjunta i consensuada per establir formes 
d'actuació i prevenció que siguen efectives i útils per al sector per augmentar la 
qualitat dels serveis que ofereixen.

El sector empresarial sàpiga que moltes de les agressions i abusos sexuals que es 
puguen recollir al protocol són delictes recollits al Codi penal i que, per tant, cal una 
actuació responsable per part dels agents empresarials de l'oci nocturn.

També creiem interessant que s’estudie incloure en este protocol mesures contra 
altres agressions i delictes d’odi i discriminació tals com la LGTBI-fòbia, racisme i 



xenofòbia o s’estudiara crear-ne un altre específic.

Amb tot això plantegem el següent prec:

PRIMER- Que es dissenye un protocol contra les agressions i assetjaments sexuals en
espais d’oci nocturn privat valorant la viabilitat en col·laboració amb diversos espais i 
d’oci nocturn de la ciutat per tal de garantir la implementació del mateix.

SEGON- Que a banda de mesures contra contra les agressions i els assetjaments 
sexuals s’estudie incloure en este protocol mesures contra altres agressions i delictes 
d’odi i discriminació tals com la LGTBI-fòbia, racisme i xenofòbia o crear-ne un altre 
específic.

Alcoi, 31 de gener de 2023

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


