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2.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, AMB MOTIU 

DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DESPATOLOGITZACIÓ TRANS I A FAVOR DE 

LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES 

PERSONES TRANS 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb 

motiu del Dia Internacional de la Despatologització Trans i a 

favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de 

les persones Trans, la qual, literalment transcrita, diu el 

següent: 

 

“Amb motiu del Dia Internacional d’Acció per la 

Despatologització Trans* que se celebra des del 2009, el 3r 

dissabte del mes d’octubre, amb la intervenció de la Plataforma 

Activista Internacional STP (Stop Trans Pathologization)i 

d’organitzacions socials de tot el món, elevem aquesta moció per 

contribuir a donar visibilitat de les reivindicacions del 

col·lectiu Trans* en aquest dia. 

 

Les persones trans* segueixen vivint importants discriminacions 

i violències estructurals que, a més, s’han vist agreujades per 

la crisi de la COVID-19. Tot i els avenços socials dels darrers 

anys, persisteixen moltes desigualtats sistèmiques que afecten 

situacions vitals i quotidianes com accedir a un habitatge, 

continuar amb els estudis, buscar un lloc de feina, rebre una 

assistència sociosanitària no patologitzant o viure sense 

violències i agressions transfòbiques. 

 

Legalment, el fet trans* encara es considera una malaltia i no 

una manifestació més de la diversitat. A escala estatal, la Llei 

3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral 

de la menció relativa al sexe de les persones, estableix per 

primera vegada dos requisits obligatoris perquè les persones 

trans* puguin tramitar el canvi de nom i sexe en la seva 

documentació: un diagnòstic de disfòria de gènere i dos anys de 

tractament hormonal. Aquesta Llei va ser un punt d'inflexió per 

dues raons contradictòries: suposava un gran avenç perquè 

acabava amb l'exigència de la cirurgia genital, però alhora, una 

important derrota perquè instaurava oficialment que el 

reconeixement de les persones trans* implicava catalogar-les com 

a persones amb un trastorn mental. A més, aquesta Llei no 

abordava cap mesura per reduir les greus discriminacions en 

altres àmbits, i deixava fora menors i persones migrades.  

 

 



 

 

 

 

El moviment trans* ha denunciat més d’una dècada la violència 

d’una llei patologitzant que ha condemnat durant anys al 

col·lectiu a fer tractaments psiquiàtrics per modificar el seu 

DNI i accedir als drets a la ciutadania. Reclamant que la 

declaració d’una persona que desitgi aquest canvi de nom fos 

suficient, que les persones trans* no passessin per un procés 

d’avaluació i que es reconegués la seva capacitat per a decidir 

lliurement el seu nom i la seva identitat de gènere. És el que 

ha estat denominat autodeterminació de gènere en diferents 

acords internacionals de drets humans.  

 

Des del 2007, els Principis de Yogykarta, sobre l'aplicació de 

la legislació internacional dels Drets Humans amb relació a 

l'orientació sexual i la identitat de gènere, insten els estats 

a adoptar les mesures necessàries per respectar legalment el 

dret a determinar la identitat de gènere. També, l'informe de la 

Comissió Europea, publicat el juny del 2020, sobre els 

procediments legals de reconeixement de gènere a la Unió 

Europea, conclou que l'autodeterminació de gènere és essencial 

per millorar el reconeixement de les persones trans*, per a 

preservar la dignitat i el respecte als drets humans. 

 

A Catalunya, la Llei 11/2014, de 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, recull moltes de les reivindicacions històriques 

dels moviments socials catalans d’alliberament sexual i de 

gènere. Però, com reclamen diferents entitats i col·lectius 

LGTBI del teixit associatiu català, la implantació real de la 

Llei 11/2014, per a garantir els drets LGBTI o la Llei 19/2020, 

d’igualtat de tracte i no-discriminació per eradicar 

l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia dista molt de ser una 

realitat. Una Llei que gairebé no compta amb recursos destinats 

al seu desplegament territorial, la qual cosa, fa que siguin els 

municipis els que amb recursos propis estiguin desenvolupant 

polítiques LGTBI.  

 

En l’àmbit de la salut, la Llei (article 16) inclou mesures 

relatives al dret d’accés a la salut sense discriminació, i 

inclou apartats sobre l’atenció sanitària a persones trans* des 

d’una perspectiva no patologitzant. Existeixen importants 

desigualtats territorials pel que fa a l'accés a la salut de les 

persones trans.  

 

Pel que fa a l’àmbit laboral, article 21, dedicat a les mesures 

i actuacions en matèria d’ocupació, recull l’obligatorietat del 

Departament d’Afers Socials, Treball i Família de desplegar 

estratègies per la inserció laboral de les persones trans i 

mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació 

laboral. Les persones trans* són uns dels col·lectius amb més 

dificultats d’accés i permanència al mercat de treball, i dins 

d’aquest col·lectiu les dones trans* estan encara  més exposades  

 

 



 

 

 

 

a la discriminació. És una urgència i una obligació que la 

Generalitat, en   coordinació   amb  el  Servei  d’Ocupació de  

Catalunya, desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a 

persones trans* que contribueixin a la reducció de les 

dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la 

mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als 

municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció 

laboral. 

 

Des de totes i cadascuna de les institucions: estatal, 

autonòmica i local, s'han de desenvolupar polítiques per 

aconseguir la plena igualtat social de les persones trans* en 

l'àmbit de l’habitatge, de l'educació, de l’oci i l’esport, de 

la cultura i els mitjans de comunicació, de la formació i 

sensibilització de professionals, de l’atenció des de serveis 

socials, del reconeixement de la diversitat i, particularment, 

en l'àmbit de la prevenció i l’atenció a les violències.  

 

A dia d’avui, segons indiquen dades de l’Observatori contra la 

LGTBIfòbia, s’han registrat més de 800 agressions contra 

persones LGTBI a Espanya, i per tant, caldria estudiar una 

possible reforma del Codi Penal per a influir un delicte 

específic d’odi contra les persones LGTBI.  

 

Es tracta de convertir la igualtat formalment ja reconeguda en 

la normativa en favor de les persones trans* en igualtat real i 

efectiva. 

 

Recolzant aquest proper Dia Internacional d’Acció per la 

Despatologització Trans. 

 

El Ple de la corporació, per unanimitat, acordà: 

 

PRIMER: L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu 

suport a la lluita dels col·lectius LGTBIQ+ per la igualtat real 

en tots els àmbits de la vida. 
 

SEGON: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar 

la Llei 11/2014 i Llei 19/2020 dels recursos necessaris per a la 

seva implementació en matèria de drets trans* i de la resta del 

col·lectiu LGTBIQ+, amb el desenvolupament de polítiques 

efectives per abordar la discriminació de les persones trans* en 

els diferents sectors d’intervenció, com ara: la salut, 

l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de 

comunicació, l’ocupació, la formació i sensibilització de 

professionals, l’atenció des dels serveis socials i el 

reconeixement de la diversitat familiar.  
 

TERCER: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al 

Departament de Treball, Afers Socials i Família, tal com obliga 

l’article 21 de la Llei 11/2014, a desplegar estratègies per la 

inserció laboral de les persones trans* i mesures adreçades a 

evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. La Generalitat, 

en  coordinació  amb  el  Servei  d’Ocupació de Catalunya, ha de  



 

 

 

 

desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a persones 

trans* que contribueixin a la reducció de les dificultats 

afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, 

s’han de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i 

millorar els serveis locals d’inserció laboral.  
 

QUART: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als 

departaments competents en la matèria, a incrementar els 

recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei 

d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens 

locals puguin garantir, a les persones trans* que pateixen o es 

troben en risc de patir qualsevol tipus de violència o 

discriminació, el dret a rebre de manera immediata una protecció 

integral, real i efectiva. 
 

CINQUÈ: Donar trasllat de la moció i d'aquests acords a tots els 

grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al 

Govern de la Generalitat; al Departament de Salut i al 

Departament d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat 

de Catalunya; a tots els Grups del Parlament de Catalunya, a la 

Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, a 

les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, a la Xarxa de 

Municipis LGTBI de Catalunya i l’Associació Trans* Baix Power de 

St. Feliu. Així com a les associacions de veïns i veïnes de la 

ciutat, al conjunt d’entitats socials, cultural, esportives de 

Sant Andreu de la Barca. I, finalment, informar d’aquest a la 

moció a la ciutadania per tots els mitjans de comunicació 

públics municipals. 
 

 

 


		2021-11-17T18:20:36+0100
	Begoña Gil Hernández -  (SIG) - 17/11/2021 - Secretària accidental




