
FULL DE RUTA MUNICIPAL SOBRE L'IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia a 
BARCELONA. 
 
Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
L'àmbit d'actuació de la llei es Catalunya i com contempla al seu article nº2 " La Generalitat i 
els ens locals han de garantir el compliment d'aquesta llei i promoure les condicions per a 
fer-la plenament efectiva. 
 
Caldria per part de l'Ajuntament de Barcelona realitzar les següents mesures, accions, 
protocols i actuacions respecte al desenvolupament de la llei a nivell de ciutat. 
 
1.Segons l'article 5 de la llei "CLAUSULA GENERAL ANTIDISCRIMINATÒRIA  " El dret a lo no 
discriminació ha de ser un principi informador de l'ordenament polític català , de l'actuació 
administrativa. 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha de garantir el dret a la no discriminació per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere 
 
2.Segons l'article 8 de la llei, L'Ajuntament de Barcelona podria signar un conveni 
de col·laboració amb l’Organisme coordinador de la generalitat. 
 
3.L'article 10 estableix "LA FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ " 
 
L'ajuntament de Barcelona ha de garantir la formació dels professionals que intervenen en el 
desenvolupament de la llei. Caldria dons fer un 
 
-Pla de formació local de Barcelona vers la llei contra l'homofòbia adreçat 
a Treballadores i funcionaris i entitats lgtbi. 
 
-Campanya divulgativa a BTV i d'altres mitjans de divulgació de l'ajuntament per 
donar a conèixer el que diu la llei. 
 
-Informació especialitzada al 010 o servei d'atenció prestat per entitats lgtbi 
 
- Editar una guia que faciliti l'enteniment de la llei 
 
4. El DEURE D'INTERVENCIÓ . 
Cal elaborar un protocol que estableixi de forma clara con garantir el deure 
d'intervenció davant una discriminació. 
 
5. SECTORS D'INTERVENCIÓ. 
 
-Elaborar un full de ruta sobre els àmbits d'actuació prioritaris d'acord amb les 
entitats lgtbi i el Consell Municipal LGTBI 
 
-Facilitar els recursos necessaris a les entitats lgtbi per a poder portar a terme 
projectes relacionats amb el desenvolupament de la llei en els seus diferents 
àmbits d'actuació. 
 
6. RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS. 
 
-L'Ajuntament de Barcelona facilitarà per tots els mitjans al seu abast 
la possibilitat de poder recollir denuncies que tal i com recull la llei contra 
l'homofòbia. 
 
-L'OND d'acord amb la Generalitat podrà tramitar denúncies presentades en el 
marc de la llei. 
 
-L'Ajuntament de Barcelona dotarà dels mitjans i recursos adequats a les entitats 
que treballin en la prevenció, assistència i denuncia de la LGTBIfòbia 
 



-Els districtes de Barcelona hauran d'implementar d'acord amb les 
seves potestats el full de ruta sobre el desenvolupament de la Llei 
 
	  


