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Procés d´elaboració del Pla LGTBI 2016-2020 
 
La Direcció de Feminismes i LGTBI va encarregar l´elaboració del Pla Municipal LGTBI a 
la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Grup d´Estudis de Gènere: 
Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GETLIHC).  
 
El procés d’elaboració del Pla va comptar amb tres fases.  
 
En una primera fase de diagnosi que va incloure l’avaluació del darrer Pla (2010-2015) i 
la recopilació i anàlisi dels informes i recerques encarregats en els darrers anys pel Pla 
per tal d’aprofundir en algunes de les realitats més desconegudes del col·lectiu LGTBI. 
 
En una segona fase es va establir diversos espais de participació per recollir les 
propostes de les entitats i activistes LGTBI en torn a diversos temes clau.  
 
I en una tercera fase es va treballar directament amb les diferents àrees i 
departaments de l’Ajuntament per tal de buscar compromisos i aliances estratègiques.  
 
Per tant, l´estructura, el contingut, la temporalitat de les actuacions i el pressupost del 
nou Pla va ser treballats amb els Grups Municipal del consistori per considerar les 
esmenes i aportacions a les mesures. Al juliol del 2016, en el Consell Municipal LGTBI,  
vàrem facilitar el document preliminar a les entitats del Consell Municipal LGTBI amb 
el propòsit de recollir les seves valoracions i aportacions sobre l´estructura i el 
contingut d´aquest. Les entitats dels CMLGTBI i els diferents Grups Municipal van 
aportar esmenes a la redacció del nou Pla LGTBI. El document va ser presentat al 
CMLGTBI a la sessió plenària del 28 de setembre del 2016.  I aprovat en el Plenari 
Municipal l´octubre del 2016. 
 
Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere. Mesures per la Igualtat LGTBI 
2016-2020. 
 
El Pla municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere (2016 – 2020) constitueix el 
principal instrument d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a promoure la 
perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les desigualtats i 
violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències 
en el desenvolupament sexual. Es tracta d’un Pla transversal que es proposa 
incorporar i reforçar aquesta perspectiva en totes les polítiques en què sigui rellevant i 
en el funcionament i organització del propi Consistori.  
 
D’aquesta manera es vol contribuir a eradicar l’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, 
bifòbia i intersexfòbia (LGTBIfòbia, en endavant) reforçant els circuits de prevenció, 
detecció, denúncia i acompanyament de les víctimes; oferir eines de promoció social 
per l’assessorament i empoderament del col·lectiu; promoure unes polítiques de 
coeducació que incloguin la lluita contra l’assetjament per raó d’orientació sexual, 



expressió i identitat de gènere; incorporar la perspectiva de diversitat sexual i de 
gènere en les polítiques de salut, especialment en els àmbits de la salut sexual i 
reproductiva de les dones lesbianes i bisexuals, la despatologització de la 
transsexualitat, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i l’acompanyament 
a les persones intersex/amb diferències en el desenvolupament sexual (DDS en 
endavant) i les seves famílies; promoure la inclusió laboral de les dones trans; vetllar 
pels drets de les persones grans LGTBI i garantir els drets de les persones que 
sol·liciten refugi a causa de la seva orientació sexual o identitat de gènere.  
 
El Pla actual, vigent entre 2016 i 2020, pren el relleu de l’anterior i té com a objectiu 
augmentar-ne la sistematització estructurant-lo a partir d’objectius, especificant la 
temporalitat de cada mesura i proveint d’indicadors que en facin més clarament 
avaluable el desplegament.  
 
Aquest nou Pla s’elabora després de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia i la transfòbia, del 10 d’octubre del 2014. Aquesta Llei estableix 
un marc d’actuació en el qual s’encaixen moltes de les mesures recollides en el Pla. Per 
tal de desenvolupar les polítiques que no són estrictament competència municipal 
(educació, salut, acció social i formació, entre d’altres), l’Ajuntament de Barcelona 
establirà un conveni amb la Generalitat de Catalunya.  
El nom del Pla reflecteix un canvi en la conceptualització de la finalitat d’aquest. La 
denominació de «Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere» vol emfatitzar que no és un 
pla únicament per al col·lectiu LGTBI, sinó que s’adreça al conjunt de la ciutadania.  

El Pla suposa una aposta més clara per acostar les polítiques d’igualtat dona/home i les 
polítiques per la diversitat sexual i de gènere.  

Es vol posar èmfasi en la diversitat del col·lectiu LGTBI i la necessitat d’una mirada 
interseccional que faci palès que la diversitat sexual i de gènere no es pot entendre al 
marge d’altres eixos de desigualtat com el gènere, la classe social, l’origen o la 
diversitat funcional 

Una altra de les novetats és la inclusió generalitzada de les persones intersex/amb DDS 
al costat de lesbianes, gais, trans i bisexuals. El Pla incorpora la intersexualitat amb la 
voluntat de promoure que l’Administració local doni resposta a les demandes i 
necessitats que expressen les persones amb diferències en el desenvolupament sexual, 
majoritàriament vinculades a l’àmbit de la salut.  

El Pla es divideix en 2 Eixos Estratègics, cadascun d’ells amb els seus corresponents 
àmbits que inclouen 220 mesures i concreten els seus indicadors i la temporalitat 
d’execució prevista.  

El primer eix, de Canvi Institucional, s’orienta a promoure un canvi en les pràctiques i 
la cultura organitzativa de l’Ajuntament de Barcelona per tal de garantir la 
incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en el treball intern de 
la institució. Té per objectiu establir línies de treball en els àmbits de la formació al 
personal municipal; la transversalitat de les polítiques per a incloure la diversitat sexual 
i de gènere a la normativa, plans i programes clau; la contractació municipal i els 



instruments de política laboral; la comunicació inclusiva; i la participació per a 
incorporar al moviment LGBTI, la societat civil organitzada, persones a títol individual i 
experts i expertes, en el disseny i seguiment de les polítiques públiques.  

El segon eix, Ciutat de Drets, s’adreça a promoure polítiques públiques per visibilitzar i 
valoritzar la diversitat sexual i de gènere i combatre les desigualtats i violències 
derivades de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el 
desenvolupament sexual. Aquest eix comença amb l’àmbit d’Informació, 
acompanyament i empoderament, que vetlla per tenir un coneixement més ampli de 
les necessitats del col·lectiu i per promoure serveis d’informació i acompanyament 
inclusius. Coeducació aborda les polítiques en relació amb el sistema educatiu partint 
d’una lectura àmplia de la coeducació que a la lluita contra el sexisme hi incorpora 
l’eradicació de l’LGTBIfòbia. Cultura, visibilitat i memòria incideix en la transformació 
dels imaginaris i en la recuperació de la memòria històrica del col·lectiu. Salut, drets 
sexuals i reproductius promou la inclusió de la perspectiva de la diversitat sexual i de 
gènere en el conjunt de les polítiques de salut i posa l’atenció en les necessitats 
específiques de dones lesbianes i bisexuals, persones trans i intersexuals, i homes que 
tenen sexe amb homes. L’àmbit de Vides lliures de violències se centra en l’eradicació 
de l’LGTBIfòbia i en les polítiques de drets humans i de seguretat. En relació amb 
Ciutadania, interculturalitat, migracions i refugi, promou la incorporació de la 
perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en les polítiques d’interculturalitat, 
d’acollida i d’acompanyament a persones nouvingudes i de refugi. Justícia global, 
cooperació i relacions internacionals posa l’èmfasi en la voluntat de Barcelona de 
promoure els drets del col·lectiu LGTBI també a escala internacional. Pel que fa a 
l’Àmbit laboral, es recullen aquelles accions que es proposen eradicar la discriminació i 
assetjament per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, i promoure la inclusió 
laboral de les dones trans, que són el grup més vulnerable dins del col·lectiu. Esports 
planteja la importància de promoure la visibilitat i d’eradicar l’LGTBIfòbia a l’esport, 
especialment pel que fa a les persones trans i intersexuals, que sovint queden excloses 
a causa de la lògica binària d’aquest àmbit. Turisme incorpora accions que aprofitin el 
potencial turístic de Barcelona per mostrar una ciutat compromesa amb els drets i 
llibertats del col·lectiu LGTBI. Finalment, Acció social i cicles de vida recull aquelles 
mesures enfocades a promoure la diversitat familiar i atendre les necessitats 
específiques de la infància, l’adolescència, la joventut, la gent gran i les persones amb 
diversitat funcional.  

 
 
 
 
 


