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1. MEMÒRIA GENERAL: 

1.1. Introducció: 

El present document té per objecte donar compliment a allò establert a les 

Directrius per a l’elaboració de les normes municipals, aprovades per la 

Comissió de Govern mitjançant Decret de 15-04-15 BOPB de 14-05-2015, 

les quals, quan es refereixen als requisits que han de complir els expedients 

per a l'aprovació de les ordenances i els reglaments, estableix que els 

projectes normatius s'han d'acompanyar amb una memòria general, o 

exposició de motius que expressi, com a mínim:  

 La justificació de la necessitat de la disposició i l'adequació d'aquesta als 

fins que es persegueixen.  

 El marc normatiu en què s'insereix el projecte de disposició.  

 La competència de l’Ajuntament de Barcelona sobre la matèria. 

 La relació motivada de les persones i les entitats interessades a les 

quals s'ha d'atorgar, si escau, el tràmit d'audiència.  

A més, en aquest mateix document s’ha inclòs la denominada memòria 

d’impacte, en la qual s’analitzen els diferents impactes de la nova 

normativa: 

 L’impacte normatiu. 

 L’impacte pressupostari. 

 L’impacte econòmic i social. 

 L’impacte de gènere. 

 Informe del delegat de dades de caràcter personal. 

Finalment, aquesta Memòria incorpora també un resum de la Memòria 

d’elaboració del Projecte normatiu i un llistat d’entitats interessades a les 

quals s’ha d’atorgar, si s’escau, tràmit d’audiència. 
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1.2. Justificació de la necessitat de la proposta i adequació 

de la disposició: 

El present decret l’Ajuntament de Barcelona dona compliment a l’article 23.1 

de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 

bifòbia i la transfòbia.  

L’esmentat article determina que: “En l’àmbit de les administracions 

públiques de Catalunya, especialment en l’àmbit educatiu i universitari, 

s’han d’establir per reglament les condicions perquè les persones 

transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades 

d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin 

menors d’edat”. 

Aquesta mesura com a objectiu el compliment efectiu de la Llei 11/2014, en 

l’àmbit municipal, amb la finalitat de promoure els drets reals i efectius a la 

no discriminació de les persones trans i intergènere, i el dret a la identitat i el 

lliure desenvolupament personal. 

L’Ajuntament de Barcelona té una llarga tradició en la lluita pels drets del 

col·lectiu LGTBI i en especial pels drets de les persones transsexuals i  

transgèneres (trans, a partir d’ara) i intersexuals.  

El Pla Municipal per al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual 2010-

2015 (Pla LGTB), de l’Ajuntament de Barcelona, va ser el primer pla 

municipal que articulà les polítiques públiques adreçades al col·lectiu 

LGTBI, on les accions per a les persones trans formaren part de les 

prioritats del Pla LGTB. En aquest primer pla ja es recollia la mesura 3.1.1 

que determinava la necessitat de: “l’Establiment d’un criteri comú per a tot el 

consistori que permeti el canvi de nom en la documentació personal que 

emetin l’Ajuntament o els organismes que en depenen, encara que no 

s’hagi portat a terme el canvi de nom legal”. 
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En aquest moment el Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 

2015-2020 vigent, recull un seguit de mesures adreçades a les persones 

trans i intersexuals que donen resposta al mandat de la Llei 11/2014. Entre 

aquestes mesures destaquen les següents: 

Mesura B2.1. Avançar cap a la implantació d’un model coeducatiu a les 

escoles de la ciutat.  

- Promoció i difusió del protocol que permet el canvi de nom de 

persones trans en els documents escolars, encara que no s'hagi 

portat a terme el canvi legal d’identitat. 

 

Mesura B4.1. Incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere 

en les polítiques de salut. 

- Establiment dels mecanismes necessaris perquè la documentació 

administrativa i els formularis mèdics dels serveis sanitaris de la 

ciutat s’adeqüin a l’heterogeneïtat del fet familiar i a les 

circumstàncies de les persones LGBTI. 

 

Mesura B5.2. Millorar la resposta a l’LGTBIfòbia des de les polítiques de 

seguretat i des de la Guàrdia Urbana. 

- Aplicació de normes d’identificació i escorcoll per a persones trans 

d’acord amb la identitat sentida. 

 

L’aplicació d’aquesta norma és un imperatiu que ha de fer front el present 

Govern municipal d’acord diversos motius d’oportunitat, que contempla:  

 La necessitat d’aplicació de la legislació vigent en matèria de drets 

dels col·lectius LGTBI i el desenvolupament dels Plans municipals. 

  El compromís de l’actual Govern municipal amb el compliment dels 

drets humans del conjunt de la ciutadania, i en dels col·lectius 

LGTBI. 
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 I el també compromís de l’actual equip de Govern municipal per 

revertir les situacions de discriminació i patologització a les que ha 

estat sotmeses històricament les persones trans i intergènere, per tal 

d’avançar en el lliure desenvolupament dels seus drets i la protecció 

de les persones trans que es trobin en situació de major 

vulnerabilitat.  

A continuació detallem les situacions de context que contribueixen a les 

raons d’oportunitat per al desenvolupament de la norma: 

Situació de context: 

Actualment la lluita dels col·lectius LGTBI, i específicament del col·lectius 

de persones trans, es centra en la demanda de la despatologització de la 

transsexualitat i el ple reconeixement de la seva identitat sexual i de 

gènere. Les seves reivindicacions denuncien i donen visibilitat  a les 

situacions de discriminació que històricament ha viscut aquest col·lectiu, i 

exigeixen el deure d’intervenció de les administracions públiques catalanes, 

recollides a la legislació vigent, exigint la defensa seu dret al lliure 

desenvolupament de la seva identitat i personalitat, de manera que es 

pugui fer efectiu el canvi de nom i el sexe que se’ls va assignar en néixer, 

pel nom i sexe que s’ajusta al seu gènere sentit. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), ha modificat recentment la seva 

classificació, passant a anomenar la transsexualitat com a una 

“incongruència de gènere”. Tot i que el que no arriba a despatologitzar-la  

avança ja en la consideració de la transsexualitat com un fet social i una 

decisió personal, front a la consideració de malaltia mental en que s’havia 

classificat històricament. 

L’any 2012 el Parlament Europeu va establir recomanacions per a la no 

discriminació del col·lectiu trans, entre les que destaquen: 

1. Condena enérgicamente toda discriminación basada en la 

orientación sexual y la identidad de género, y lamenta profundamente 

que en la Unión Europea en algunos casos todavía no se protejan 
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plenamente los derechos fundamentales de las personas LGBT; pide, 

por consiguiente, a los Estados miembros que garanticen la protección 

de las persones lesbianas, gays, bisexuales y transexuales frente a la 

expresión de odio y la violencia homofóbica, y que aseguren que las 

parejas de personas del mismo sexo disfrutan del mismo respeto, 

dignidad y protección que el resto de la sociedad; insta a los Estados 

miembros y a la Comisión a que condenen firmemente toda expresión 

homofóbica de odio o incitación al odio y a la violencia, y a que 

aseguren que se respeta efectivamente la libertad de manifestación, 

garantizada por todos los tratados sobre derechos humanos; 

2. Pide a la Comisión que revise la Decisión marco sobre racismo y 

xenofobia a fin de reforzarla y ampliar su ámbito de aplicación para 

incluir los delitos motivados por el odio en relación con la orientación 

sexual, la identidad de género y la expresión de género; 

15. Subraya asimismo que la educación es fundamental y manifiesta, 

por consiguiente, que es necesaria una educación sexual de calidad, 

accesible y respetuosa; insta a los Estados miembros y a la Comisión a 

intensificar la lucha contra la homofobia a través de la educación y por 

medios administrativos, judiciales y legislativos; 

Gràcies a aquestes recomanacions es va facilitar que comunitats 

autònomes com Catalunya, Andalusia, Navarra, i Extremadura avancessin 

en l’aprovació de mesures per a la protecció del col·lectiu, i per facilitar el 

canvi de nom de les persones trans. D’altra banda països com Suècia i 

França han despatologitzat ja la transsexualitat.  

Dos anys després la Generalitat Catalunya va aprovar la  Llei 11/2014, del 

10 d’octubre,  per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia, que  recull la necessitat del canvi de nom en l’àmbit de les 
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administracions públiques com ha quedat exposat al principi de l’informe. 

(article 23.1). 

L’any 2016, dins les accions per al desenvolupament de l’esmentada llei, el 

Departament de Salut de la Generalitat posa en marxa un nou model 

d’atenció a la salut de les persones trans pioner a Europa. El model parteix 

del principi que les persones trans no pateixen cap patologia i, per tant, 

l’atenció de salut en la transició cap a la identitat sentida no podrà ser, en 

cap cas, a partir de l’acreditació d’un diagnòstic clínic. D’altra banda canvia 

el nom en les targetes sanitàries pel nom sentit, a demanda de les 

persones, també en menors d’edat. 

El 12 de maig de 2017, es va presentar a tràmit al Congrés dels Diputats, i 

presa en consideració el 30 de novembre de 2017, la “Proposición de Ley 

contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de 

género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, 

bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”. Aquesta proposició 

de Llei, de ser aprovada,  modificarà la legislació vigent , despatologitzant 

l’anomenada incongruència de gènere, per permetre el canvi en el registre 

del gènere sentit per mitjà de la simple expressió de la voluntat de 

formalització d’aquest canvi per part del subjecte, inclòs en cas de menors 

d’edat.  

Davant de la necessitat de donar resposta a situacions urgents que afecta 

a la vida i els drets de ciutadania  de les persones, en especial de menors 

d’edat, el Ministeri de Justícia de l’estat espanyol ha dictat recentment la 

Instrucció de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, sobre el canvio de nombre en el Registro Civil de 

persones trasnsexuales, una actuació pionera, que  modifica la Ley 3/2007 

de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención 

relativa al sexo de las persones. Aquesta instrucció, facilita a les persones 

transsexuals majors d’edat o menors emancipats podran, així com les 

persones que exerceixen la tutela legal de menors trans, efectuar el canvi 
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de nom i sexe de naixement per al sentit, mitjançant la simple expressió de 

la seva voluntat. 

L’esmentada instrucció, dictada per a la Direcció General de los Registros y 

del Notariado, en ús de les seves competències estableix: 

    “Primero. 

En el supuesto de que un mayor de edad o un menor emancipado 

solicitara el cambio de nombre, para la asignación de uno 

correspondiente al sexo diferente del resultante de la inscripción de 

nacimiento, tal solicitud será atendida, con tal de que ante el encargado 

del Registro Civil, o bien en documento público, el solicitante declare 

que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado, y que no 

le es posible obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el 

Registro Civil, por no cumplir los requisitos del art. 4 de la Ley 3/2007, 

de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención 

relativa al sexo de las personas. 

Segundo. 

Los padres de los menores de edad, actuando conjuntamente, o 

quienes ejerzan la tutela sobre los mismos, podrán solicitar la 

inscripción del cambio de nombre, que será atendida en el Registro 

Civil, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en 

documento público, los representantes del menor actuando 

conjuntamente declaren que el mismo siente como propio el sexo 

correspondiente al nombre solicitado de forma clara e incontestable. La 

solicitud será también firmada por el menor, si tuviera más de doce 

años. Si el menor tuviera una edad inferior, deberá en todo caso ser 

oído por el encargado del Registro Civil, mediante una comunicación 

comprensible para el mismo y adaptada a su edad y grado de 

madurez.” 
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Cal remarcar també que la identitat de gènere de les persones no té 

absolutament cap relació amb l’orientació sexual i que són aspectes 

totalment independents de les persones, tant de les transsexuals, de les 

intersexuals com de qualsevol altra. 

Es per tot això exposat que, juntament als esmentats motius d’oportunitat, 

el present projecte normatiu es justifica en el compromís de l’actual govern 

de la ciutat amb la defensa i reparació dels drets humans, i en especial de 

la defensa dels drets de ciutadania dels col·lectius LGTBI. 

1.3. Marc normatiu en què s'insereix el projecte que es 

presenta.   

Les normes més importants que constitueixen aquest marc són les 

següents:   

 El Pla Municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020, 

principal instrument d’actuació transversal de l’Ajuntament per a 

promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a 

l’eliminació de les desigualtat i violències que es deriven de l’orientació 

sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament 

sexual. 

 La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, 

la bifòbia i la transfòbia, que a l’article 23.1  preveu expressament que en 

l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya s’han d’establir les 

condicions perquè les persones transgènere i les persones intersexuals 

siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què 

s’identifiquen.  

 La Carta de Ciutadania, Carta de Drets i Deures de Barcelona, aprovada 

pel Consell Municipal en sessió de 17 de desembre de 2010. 
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 La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, de 

l’any 2000  

 Així com en previsions normatives recents contingudes en aquesta 

matèria en normes, recomanacions i declaracions de l’Estat, de la 

Generalitat, del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, entre d’altres. 

 La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 22 de 

desembre. 

 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 

1.4. Competència de l'Ajuntament de Barcelona en la  

matèria. 

Aquest decret es dicta amb caràcter de disposició normativa, en l’àmbit de 

les competències pròpies de l’Alcaldia en matèria de organització, a  

l’empara dels articles 13.1 d) i 26 de la Carta Municipal de Barcelona, 

aprovada per la Llei 22/1998, de 22 desembre. 

1.5. Contingut del projecte normatiu. 

El present Decret té per objecte l’establiment d’un criteri comú per a tot el 

consistori que permeti: 

1. Que les  persones transsexuals i transgènere, així com  les persones 

intersexuals, que ho desitgin, puguin ser tractades i anomenades 

amb el “nom sentit” amb el que s’identifiquen, i es garanteixi  el canvi 

de nom en la documentació personal que emet l’ajuntament o els 

organismes que en depenen,  a excepció dels tràmits de caràcter 

oficial, on l’administració haurà d’utilitzar el nom que consti en la 

documentació oficial de la persona.  
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2. Que el conjunt de la documentació emesa per al conjunt del 

consistori on es reculli la variable “sexe”, reflecteixin la diversitat de 

gènere del conjunt de la ciutadania. 

Cal remarcar que l’esmentat Decret vol garantir el dret al lliure 

desenvolupament de la identitat de gènere del conjunt de la ciutadania, i en cap 

cas recull dades relacionades amb l’orientació sexual. Tal i com avala la 

legislació vigent (article 40.8 de l’Estatut d’Autonomia; l’Informe des drets 

humans i identitat de gènere del Consell d’Europa de 2010; i Llei 11/2014, de la 

Generalitat de Catalunya), la identitat de gènere designa la autoidentificació de 

cada persona en sentir-se dona o sentir-se home, i per tant  es una identificació 

relacionada amb les construccions socials del gènere; mentre l’orientació 

sexual fa referència a l’atracció o desig sexual de la persona respecte a d’altres 

(heterosexual, bisexual, homosexual). 

L’establiment d’aquest criteri implica les següents actuacions: 

 Que la instancia general de l’Ajuntament, així com a la resta de 

sol·licituds o documentació emeses per l’ajuntament o els 

organismes que en depenen, on es reculli el nom de la persona 

sol·licitant, s’incorpori un nou camp que reculli el “nom sentit” amb 

el que s’identifica la persona amb una nota explicativa. 

 Que tots els formularis i models de sol·licitud emesos per al 

consistori on es reculli el sexe de la persona sol·licitants, haurà 

d’incloure els següents camps: 

 Home 

 Dones 

 Home trans 

 Done trans 

 Cap dels altres 
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2. MEMÒRIA D’AVALUACIÓ D’IMPACTE NORMATIU 

2.1. Anàlisi d’impacte pressupostari i fiscal. 

En conformitat amb les directrius per a l’elaboració de les normes municipals, 

aquest expedient inclou l’Informe d’Impacte pressupostari i fiscal de la present 

norma, emes per a la Direcció de Planificació Estratègica i de Fiscalitat, adscrit 

a la Gerència de Presidència i Economia de l’Ajuntament. 

 

L’esmentat document informa de les següents qüestions: 

1. Per al que fa als ingressos, en compliment de la legislació vigent, la 

present disposició  “no té cap repercussió fiscal ni en els tributs propis, ni 

tampoc en cap altre categoria d’ingrés municipal, ja sigui de naturalesa 

pública o privada”. 

2. Per al que fa a la repercussió en els recursos materials i personals, 

caldrà tenir en compte que l’aprovació del decret comportarà: 

- D’una banda procedir a l’adopció de les mesures necessàries per 

tal de que s’adaptin les instancies, sol·licituds i formularis 

destinats a recollida de les dades personals, amb la finalitat de 

que les persones transsexuals i transgènere i les persones 

intersexuals puguin indicar el seu nom sentit, i quan s’escaigui, la 

dada relativa al gènere amb el que s’identifiquen (article 7è de la 

proposa del decret). I posa de manifest, que “d’acord amb els 

antecedents consultats, no ha estat possible quantificar l’eventual 

impacte pressupostari, sense prejudici de la seva concreció en les 

mesures que s’adoptin per a la seva execució”. 

- I d’altra banda: “per al que fa a l’aplicació de les disposicions del 

Decret a les empreses prestadores o concessionàries de serveis 

públics municipals, en el marc de contractes administratius 

adjudicats amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del Decret, 
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caldrà valorar i quantificar els possibles efectes econòmics que 

se'n poden derivar de la seva modificació, amb caràcter previ a la 

iniciació dels tràmits administratius escaients”. 

2.2. Anàlisi d’impacte econòmic i social: 

La present norma pretén tenir efectes transformadors de les desigualtats, així 

com revertir les discriminacions que actualment pateixen les persones 

transsexuals, transgèneres i intersexuals, al no esser reconeguda  la seva 

identitat i no implica cap impacte econòmic sobre el conjunt de la ciutadania. 

El canvi de nom és un aspecte cabdal per a les persones trans i intersexuals, ja 

que el nom sentit correspon al gènere amb el que s’identifiquen (que pot no 

coincidir amb el sexe biològic o al que se’ls ha assignat en néixer), i els permet 

el lliure desenvolupament personal i l’exercici real i efectiu del dret a la identitat 

sexual i de gènere. 

És per això que el Decret regulador garantirà l’aplicació de les diferents normes 

legislatives vigents que desenvolupen els principis bàsics constituents inscrits a 

la Constitució, como la dignitat de la persona i el seu lliure desenvolupament de 

la personalitat, la prohibició de qualsevol forma de  discriminació, i el dret  a la 

integritat moral (Articles 10, 14 i 15 Constitució Espanyola).  

Aquests són aspectes cabdals, en especial per al que fa a la protecció del dret 

al desenvolupament dels menors i la satisfacció de les seves necessitats 

emocionals i afectives, així com la preservació de la identitat de gènere dels 

infants, segons es regula l’art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor, i  la seva redacció actual ( Ley Orgánica 8/2015, 

de 22 de julio, i la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambdues modifiquen el sistema 

de protecció a la infancia i a la adolescencia) 

2.3. Anàlisi d’impacte de gènere. 

Tal com disposen les Directrius per a l’elaboració de les normes municipals, a 

l’expedient administratiu corresponent al projecte normatius al qual es refereix 

aquesta Memòria s’hi inclou l’Informe d’Impacte de Gènere, elaborat pel 
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Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos de 

l’Ajuntament.  

L’Informe definitiu d’impacte de gènere, emes per al Departament de 

Transversalitat en data del 18 de febrer de 2019, determina en la seva 

conclusió general, el següent: 

 “A partir de l’anàlisi de la incidència de la norma en el desenvolupament de 

la igualtat de gènere en el seu àmbit d’aplicació, així com de la seva 

contribució als objectius de les polítiques d’igualtat, es determina que 

l’impacte de gènere de l’aplicació del Projecte Normatiu “Decret d’Alcaldia 

pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgèneres i 

les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom 

i el gènere amb els quals s’identifiquen”  (Versió 11/12/2018) és 

transformador de desigualtats i, per tant, se’n valora un impacte de 

gènere molt positiu”.  

 

L’informe inclou també dues propostes de recomanació per tal d’ ampliar el seu 

impacte de gènere positiu, que són les següents:  

1. Introduir altres identitats no binàries en el present Decret, al determinar 

que “es considera pertinent incloure altres identitats no binàries, ja que 

suposa el reconeixement d’una diversitat més àmplia que la que proposa 

el projecte normatiu”. 

2. I substituir el terme “orientació sexual” per “opció/desig sexual” 

 

Cap d’aquestes dues recomanacions no s’ha considerat pertinent introduir-les 

en el Decret normatiu, per tal de garantir l’ús dels mateixos termes que es 

recullen a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia 

i la transfòbia. 
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2.4. Anàlisi del delegat de dades de caràcter personal. 

També s’ha volgut comptar amb una anàlisi específica d’aquest projecte 

normatiu  per tal de garantir els drets de protecció de dades de caràcter 

personal. Per això s’adjunta un informe ad hoc al Delegat de protecció de 

dades de data 22 de febrer de 2019, que consta a l’expedient. 

En aquest informe es conclou, literalment, que la proposta de Decret 

sotmesa a informe, s’informa de manera favorable tot i que per la dificultat 

tècnica ja expressada en els aspectes de confidencialitat, es considera 

necessari que abans de la implementació informàtica s’analitzin, sota la 

supervisió del Delegat de Protecció de Dades, els criteris empleats en la 

privacitat des del disseny dels aplicatius d’acord amb el que estableix l’art. 

25 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 

d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 

qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). 

2.5. Memòria d’elaboració del projecte normatiu. 

El 28 d’octubre de 2017 es presentà a Plenari Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona, El Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere – Mesures 

per la Igualtat LGTBI 2016-2020, com a Mesura de Govern. El pla vigent 

fins el 2020 té una àmplia acceptació per part dels grups polítics municipals 

i del col·lectiu LGTBI de Barcelona, que han participat molt activament en la 

seva redacció a través del Consell Municipal LGTBI de Barcelona.  

L’Ajuntament de Barcelona a través del Pla Municipal per la Diversitat 

Sexual i de Gènere ha realitzat dues recerques (Mesura B.4.2) Elaboració i 

edició d’un estudi sobre l’acompanyament a la salut trans des d’una 

perspectiva no patologitzadora i un Diagnòstic de les diferents realitats, 

posicionaments i demandes de la població intersexual/ amb DSD 

(diferències del desenvolupament sexual) a Barcelona, a més d’altres 

mesures adreçades a les persones trans i intersexuals que representen 

aproximadament el 10% de les accions.  
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2.6. Relació d’entitats interessades. 

A la sessió plenària del Consell municipal LGTBI del dia 25 de febrer 

de 2019 es va informar que s’iniciava el procediment per l’aprovació 

inicial del Decret, es va explicar el contingut de la mesura i es va 

comunicar que hi hauria la possibilitat de presentar al·legacions entre 

l’aprovació inicial i l’aprovació definitiva. 

Les entitats membres del consell són les següents: 

 Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i 

Transsexuals (ACATHI) 

 BarceDona 

 Fundació Privada Enllaç 

 Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) 

 Col·lectiu Transsexual de Catalunya (CTC) 

 Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL) 

 ATC Libertad  Asociación de Transexuales e Intersexuales  

Catalunya 

 Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya – ACGIL 

 GENEREM 

 AFIRMA’T 

 Associació Universitària Sin Vergüenza 

 Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, AMPGIL 

 Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG) 

 Fundación para la Identidad de Genero 

 Projecte dels NOMS – HISPANOSIDA 

 Col·lectiu Nasij 

 Comissió Unitària 28 de juny 

 Consell de la Joventut de Barcelona  

 FAGC - Front d'Alliberament Gai de Catalunya 

 Gais Positius 
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 Casal LAMBDA 

 ACORD  Asses. Counseling, Orientació i Recursos per a Dones  

 Ens Entenem - Espai per la informació GLBT 

 STOP SIDA 

 Panteres Grogues 

 Associació de Gais i Lesbianes Policies GAYLESPOL 

 Chryssalis Catalunya 

 Creacion positiva,  

 Pandora,  

 Associació Gender and LGTBI Lab 

 Associació Candela. 

 Observatori Contra l´Homofobia.  

 Laura  Enrutat´t 

 Diversitat&Discapacitat 

 17 de maig  

 Encara en Acció. 

 Espai Obert Trans Intersex   

 Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CEAR) 

 Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya  

 

Un cop aprovat inicialment també s’informarà a altres grups de fets i entitats 

interessades que no formin part del consell i de les que es tinguin 

coneixement per correu electrònic. 

 

Barcelona, a 26 de febrer de 2019. 


