
PROPOSICIO DE LLEI DE MODIFICACIO DE LA LLEI 11/2014, DEL 10 D’OCTUBRE,
PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES I
INTERSEXUALS I PER ERRADICAR L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

Exposició de motius

El 2 d’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya aprova la Llei 11/2014, per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, fortament empentada per l’activisme i associacionisme
LGTBI, que entrà en vigor l’11 de d’octubre del mateix any.

Una llei específica i integral que fa seva la necessitat de prevenir i actuar contra les
discriminacions i violències contra persones homosexuals, transsexuals o bisexuals,
pionera en el seu moment per la inclusió d’un règim d’infraccions i sancions -el primer
al territori espanyol- que pretén perseguir i castigar les discriminacions en l’àmbit dels
drets de les persones LGTBI.

Tot i la voluntat política cristal·litzada en l’esmentada Llei, l’evolució del dret positiu
en els darrers anys ha propiciat la gradual desaparició del poder efectiu del seu règim
sancionador, sent en l’actualitat pràcticament inaplicable. D’una banda, la Llei Orgànica
1/2015, de 30 de març, de modificació del Codi Penal, va suposar una important reforma
dels anomenats “delictes d’odi” (articles 510 CP en endavant), tipificant com a delicte la
majoria de les infraccions administratives previstes en la Llei 11/2014. La prevalença de
l’ordre penal sobre l’administratiu, i el principi de non bis in ídem, converteix el règim
sancionador en simbòlic. D’altra banda, la recent aprovació pel Parlament de Catalunya
de la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracta i no-discriminació, obliga a
una revisió de fons del contingut sancionador de la Llei 11/2014 per evitar greuges
comparatius. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que el principi d’especialitat obliga a
aplicar la Llei 11/2014 abans que la Llei 19/2020, en els casos de LGTBIfòbia.

També s’introdueixen canvis a l’article 19 sobre participació i solidaritat per donar a la llei
11/2014 d’una visió interseccional en relació a la protecció de persones migrades,
racialitzades i refugiades que formen part de les comunitats LGTBI.

La racialització dels cossos no blancs es veu travessada per diferents eixos d'opressió com
ara l'estatus migratori, les sol·licituds d'asil/protecció internacional, redades per perfil ètnic,
el no reconeixement de diferents maneres de viure i sentir l'orientació sexual, la identitat de
gènere i/o l’expressió de gènere, entre altres.

És important reconèixer les diferents interseccions que travessen les persones (ex: edat,
país/territori d'origen, estatus migratori,etc) i que en conjunt estan intrínsecament lligades
entre si, la manca de reconeixement d'això, sobreposa una càrrega extra a les persones
sexe-gènere/no binàries dissidents Exemple d'això és el pes que recau en les persones
migrades, refugiades i/o racialitzades sota el concepte d'“integració” que estigmatitza,
estereotipa i dificulta la convivència en societat.



Tot això es manifesta a través de mecanismes heterogenis de tall majoritàriament occidental
a l'hora d'avaluar una sol·licitud d'asil on les trajectòries de vida queden minimitzades a
només procediments que preveuen criteris que no s'adapten a les necessitats de les
persones que ho sol·liciten. El trencar amb els binarismes de gènere significa també
reconèixer la multitud de maneres de sentir-se i pensar les quals es veuen confrontades
amb estereotips culturals de tall occidental que no fan sinó dificultar l'accés als serveis i al
reconeixement de drets de persones vingudes de diferents territoris les quals són vistes com
a estranyes o inferiors. Fortament lligat a tot això, es troben els estereotips culturals que
minimitzen o eliminen el reconeixement d'agència de les persones i la seva capacitat
d'afrontar les dificultats que suposa migrar, viure i resistir al continent europeu.

És de vital importància introduir programes d'acollida realment adaptats a les situacions de
les persones sol·licitants de protecció internacional que acompanyin més enllà de la
burocràcia i les quotes, així com allunyar-se d'estereotips limitants que eliminin o limitin les
trajectòries i experiències dels qui necessiten aquesta figura legal per poder escapar de
situacions hostils i perilloses. Per això, es necessiten acompanyaments personalitzats on el
personal estigui capacitat per comprendre aquesta complexitat i on es tingui com a prioritat
les veus de les persones usuàries dels programes.

Si bé la competència en asil i refugi és de l'estat espanyol, la Generalitat ha jugat un rol
important en el moment d'implementar programes d'acollida a curt termini a municipis
majoritàriament rurals amb pocs habitants, tenint en compte només la problemàtica de
l'habitatge. Per això és important la planificació de programes d'acollida que contemplin les
necessitats específiques i especials de les persones travessades per identitats sexe-gènere
dissidents que formin part dels programes esmentats.

A més, s’afegeix una Disposició Adicional per substituir en el tot el text la paraula
transgènere per la nomenclatura trans* per adequar-se a tot l’espectre sexual i de gènere de
les persones que transicionen, tot garantint la igualtat de tracte i la no discriminació
independentment de l’especificitat de dita transició.

La present modificació neix, per tant, de les necessitats que s’acaben d’anomenar: retornar
a la Llei 11/2014, i especialment el seu règim sancionador, el seu contingut originari, amb
una revisió de l’articulat que permeti la seva aplicació al marge del Dret penal, dins el marc
competencial de la Generalitat de Catalunya, i amb una visió interseccional dels drets
fonamentals a la igualtat de tracte i la no discriminació contra el col·lectiu LGTBI coincident
amb l’esperit de la Llei 19/2020.

Per tot aixó, el Grup Parlamentari CUP- Un Nou Cicle Per Guanyar presenta la següent
Proposició de llei de modificació de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia:



Article 1
Es modifica l’article 5 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

«Article 5.Clàusula general antidiscriminatòria
1. Les administracions públiques de Catalunya adoptaran les mesures necessàries per
posar en valor la diversitat sexo-afectiva i familiar, contribuint a la visibilitat, la igualtat, la no
discriminació i la participació en tots els àmbits de la vida de les persones LGTBI.

2. Les administracions públiques de Catalunya fomentaran el reconeixement institucional i la
seva participació en els actes commemoratius de la lluita per la igualtat real i efectiva de les
persones LGTBI.

3. Les administracions públiques de Catalunya podran fer ús de la bandera LGTBI, així com
qualsevol altre símbol, distintiu o ensenya específica dels diferents col·lectius que hi
pertanyen, en edificis i espais públics, especialment amb motiu de les dates
commemoratives relacionades amb la història de la comunitat LGTBI.»

Article 2
Es modifica l’article 6 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 6. Principis orientadors de l’actuació dels poders públics.
[...]
m) Promoure la visibilitat i reconeixement institucional, fent ús de la bandera LGTBI, així
com qualsevol altre símbol, distintiu o ensenya específica dels diferents col·lectius que hi
pertanyen en edificis i espais públics, especialment amb motiu de les dates
commemoratives relacionades amb la història de la comunitat LGTBI.>>

Article 3
Es modifica l’article 19 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 19. Participació i solidaritat

1.En els eixos de les polítiques de cooperació i foment de la pau i dels drets humans que
dugui a terme la Generalitat, és de cabdal importància el reconeixement de la lluita dels
drets de les persones LGTBI, les seves experiències, problemàtiques i denúncies als
diferents territoris del món, especialment aquells on hi ha persecució, discriminació, manca
de reconeixement de drets bàsics com la vida, la salut i la integritat.



2. S'han d'impulsar les actuacions següents:

a) Reconeixement de les diferents formes de concebre l'orientació sexual, la identitat de
gènere i/o l'expressió de gènere de les persones migrants, refugiades i/o racialitzades; tenint
una atenció especial amb les seves trajectòries, vivències, creences i altres eixos que els
travessen per tal d'impulsar programes d'atenció d'acord amb les seves realitats i
necessitats en temes com ara la migració i el refugi.

[...]

c) Implementar programes de formació a l'administració pública en temes de migració,
protecció internacional i antiracisme en relació estreta amb l'orientació sexual, identitat de
gènere i/o expressió de gènere.>>

Article 4

Es modifica l’article 31 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 31. Concepte d’infracció.
1. Són infraccions administratives en l’àmbit dels drets de les persones LGBTI les accions o
omissions tipificades per aquesta llei i compreses dins l’àmbit material de competència de la
Generalitat o dels ens locals de Catalunya, sempre que no constitueixin delicte.

[...]. >>

Article 5

Es modifica l’article 32 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 32. Concurència amb l’ordre jurisdiccional penal
2. En els casos en què l’òrgan administratiu consideri que les infraccions poden ésser
constitutives de delicte, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan judicial competent
i suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o
resolució que posi fi al procediment, o fins que el Ministeri Fiscal no comuniqui la
improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions. En els casos en què no s’estimi
l’existència de delicte, l’òrgan administratiu ha de continuar el procediment sancionador i
considerar provats els fets que ho hagin estat en seu judicial.>>



Article 6

Es modifica l’article 34 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 34. Infraccions
1. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus d’acord amb el que estableix
aquesta llei, sempre que no siguin constitutives de delicte.
[...]
3. Són infraccions lleus:
a) Emetre expressions, entonar càntics, sons o consignes o exhibir pancartes, símbols,
emblemes o llegendes que, per llur contingut o per les circumstàncies en què s’emeten,
s’entonen, s’exhibeixen o es fan servir, incitin, fomentin o facilitin d’alguna manera
comportaments discriminatoris per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o
l’expressió de gènere.
b) Les declaracions, els gestos o els insults proferits en l’espai públic que suposin un tracte
vexatori contra una persona o la seva família per causa de l’orientació sexual, la identitat de
gènere o l’expressió de gènere.
c) Emetre intencionadament expressions vexatòries que tinguin connotacions
homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques, o fomentin la discriminació per motius
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en mitjans de comunicació, en
discursos o en intervencions públiques.
d) Portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit
de persones per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.
e) No facilitar la tasca dels serveis d’inspecció de l’Administració en el compliment dels
mandats d’aquesta llei, o negar-se parcialment a col·laborar amb llur acció investigadora.
f) Incórrer amb la conducta en irregularitats formals per inobservança de les disposicions
d’aquesta llei i de la normativa que la desplegui.
[...]
4. Són infraccions greus:
a) Fer servir expressions vexatòries contra les persones o llurs famílies, per causa de
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, d’una manera
intencionada i reiterada.
b) Malmetre o destruir objectes o propietats de persones o de llurs famílies per causa de
l’orientació sexual, la identitat de gènere, o expressió de gènere, sempre que aquestes
accions no constitueixin delicte.
c) Malmetre el mobiliari públic amb pintades que continguin insults, expressions vexatòries o
símbols que provoquin rebuig o el menyspreu de les persones del col·lectiu LGTBI.
d) Impedir a una persona, d’una manera intencionada, la realització d’un tràmit o l’accés a
un servei públic o establiment obert al públic per causa de l’orientació sexual, la identitat de
gènere o l’expressió de gènere d’aquesta persona.
e) Emetre intencionadament i reiteradament expressions vexatòries que tinguin
connotacions homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques, o fomentin la discriminació per
motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en mitjans de
comunicació, en discursos o en intervencions públiques.



f) Emetre intencionadament a través de xarxes socials expressions vexatòries o insults
contra una persona, per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de
gènere.
g) Difondre, a la via pública o dins d’un edifici, material o llibres amb contingut discriminatori
per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
h) Abstenir-se d’intervenir, les persones que tinguin atribuït el deure d’intervenció, davant
qualsevol forma de discriminació contra una persona del col·lectiu LGTBI.
i) La reiteració en la comissió d’una infracció lleu.
[...]
5. Són infraccions molt greus:
a) L’assetjament o el comportament agressiu cap a persones o llurs famílies per causa de
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.
b) Convocar espectacles públics o activitats recreatives que tinguin com a objecte la
incitació a l’odi, la violència o la discriminació de les persones LGBTI.
c) La promoció, la difusió i la realització de qualsevol intervenció mèdica, psicològica,
espiritual i/o professional que tingui entre les seves finalitats la de modificar l’orientació
sexual i/o identitat de gènere d’una persona. Per a la comissió d’aquesta infracció serà
irrellevant el consentiment prestat per la persona sotmesa a aquestes teràpies.
d) La reiteració en la comissió d’una infracció greu.>>

Article 7
Es modifica l’article 35 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 35. Sancions i Reparacions.
1. Les infraccions que estableix aquesta llei se sancionen amb les multes següents:
a) Infraccions lleus, entre 300 i 10.000 euros.
b) Infraccions greus, entre 10.001 i 40.000 euros.
c) Infraccions molt greus, entre 40.001 i 500.000 euros.
2. En cas que una discriminació es produeixi en dependències de l’Administració o en
mitjans de comunicació públics, incloses les plataformes virtuals, la persona o el grup
responsables hauran de fer una manifestació pública de desgreuge, en el mateix espai o per
mitjà dels mateixos canals, per tal de reparar el dany a la dignitat de la persona objecte de
discriminació.
3. Per la comissió d’infraccions greus, l’òrgan que resolgui l’expedient sancionador pot
imposar, a més de la multa corresponent, una o més d’una de les sancions accessòries
següents:
a) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics, per un període de com a màxim un any.
b) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat i amb els organismes i ens
públics que en depenen, per un període de com a màxim un any.
4. Per la comissió d’infraccions molt greus, l’òrgan que resolgui l’expedient sancionador pot
imposar, a més de la multa corresponent, una o més d’una de les sancions accessòries
següents:
a) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics, per un període de com a màxim dos
anys, que en cas de reincidència o reiteració es pot allargar fins a un màxim total de cinc
anys, inclosa la cancel·lació total o parcial dels ajuts o subvencions ja reconeguts



b) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat i amb els organismes i els
ens públics que en depenen, per un període d’entre un any i un dia i tres anys.
[...]
6. Totes les víctimes d’una infracció tipificada en aquesta llei tenen dret a una reparació
integral del dany sofert.
a) La reparació es pot constituir en mesures pecuniàries i mesures simbòliques.
b) La reparació pecuniària del dany sofert per la víctima de la infracció serà a càrrec del
responsable, sense perjudici de la sanció imposada.
c) Les administracions públiques han de dur a terme mesures satisfacció, rehabilitació i no
repetició, que inclouen mesures simbòliques com ara actes de commemoració, de
reconeixement públic i de rebuig. Aquestes mesures es podran dur a terme tot i que la
resolució del procediment sancionador sigui desfavorable per falta de responsable conegut
d) Si la resolució d’un procediment sancionador instruït en virtut d’aquesta llei imputa la
responsabilitat de la infracció a una autoritat o càrrec públic o a personal al servei de les
administracions públiques, l’administració afectada haurà de promoure les mesures de
reparació simbòlica més adequades en atenció a les circumstàncies del cas.>>

Article 8
Es modifica l’article 36 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 36. Responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei les persones físiques
majors de 14 anys, o jurídiques públiques o privades que, per acció o omissió, incorren en
els supòsits d’infracció establerts per aquest capítol.
2. Quan una persona física menor de 14 anys cometi qualsevol de les infraccions tipificades
per aquesta llei, l’administració pública competent adoptarà mesures d’interès social i valor
educatiu que tinguin la finalitat de conscienciar la persona infractora en matèria d’igualtat i
no discriminació contra el col·lectiu LGTBI.
2. Quan l’edat del responsable sigui d’entre 14 i 18 anys, respondran solidàriament de la
sanció i la reparació els pares o mares, tutors o tutores, acollidors o acollidores i guardadors
o guardadores de dret o de fet.
3. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos responsables i no sigui possible
determinar el grau de participació de cadascun en la comissió de la infracció.>>

Article 9
Es modifica l’article 37 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 37. Prescripció
1. Les infraccions tipificades de lleus per aquesta llei prescriuen al cap de dotze mesos; les
tipificades de greus, al cap de tres anys; i les tipificades de molt greus, al cap de quatre
anys.



2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen al cap d’un any si són lleus,
al cap de quatre anys si són greus i al cap de cinc anys si són molt greus.>>

Article 10
S’addiciona l’article 40 a la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 40. Mesures substitutòries.
1. La sanció imposada per la comissió d’una infracció lleu o d’una infracció greu pot ésser
substituïda per l’òrgan que resolgui l’expedient sancionador, amb el consentiment de la
persona sancionada, per la cooperació no retribuïda de la persona responsable en activitats
d’utilitat pública amb interès social i valor educatiu, o en tasques de reparació dels danys
causats o de suport o assistència a les víctimes de discriminació per LGTBIfòbia, o per
l’assistència a cursos de formació o sessions individualitzades, o per qualsevol altra mesura
alternativa que tingui la finalitat de conscienciar la persona o persones responsables en
matèria d’igualtat de tracte i no discriminació del col·lectiu LGTBI i de reparar el dany moral
causat a les víctimes.
2. La víctima de la infracció, en els casos en que n’hi hagi, haurà de manifestar el seu acord
o desacord amb la substitució de la sanció, sense que llur desacord suposi necessàriament
la impossibilitat de la substitució.>>

Article 11
S’addiciona l’article 41 a la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 41. Mesures alternatives de resolució de conflictes.
1. L’òrgan administratiu haurà d’informar a la víctima i al responsable sobre la possibilitat
d’iniciar un procés de mediació abans d’incoar, amb caràcter alternatiu i subsidiari, el
procediment sancionador corresponent.
2. En tot cas, el procés de mediació no exclou les mesures de reparació que regula aquesta
llei.>>

Article 12
S’addiciona l’article 42 a la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 42. Drets de la víctima en el procediment sancionador.
La persona afectada per alguna de les infraccions tipificades per aquesta llei té dret, en el
marc del procediment sancionador, a:
a) Rebre la comunicació de la incoació del procediment sancionador, amb informació clara
sobre el dret que li correspon d’obtenir una indemnització o una reparació del dany



causat per la conducta constitutiva de la infracció i sobre la resta de drets que té com a
víctima en el procediment sancionador.
b) Rebre tota la informació necessària sobre el possible procés de mediació, i a prestar el
seu consentiment per participar-hi de manera totalment lliure.
c) Rebre les al·legacions del presumpte responsable.
d) Accedir al procediment sancionador i obtenir còpia de tot l’expedient.
e) Gaudir d’un tràmit d’audiència per poder formular al·legacions i proposar prova.
f) Obtenir una resolució expressa sobre la forma de reparació del dany causat, tret que hi
hagi renunciat expressament.
g) Ser escoltada en el cas que es proposi la substitució de la sanció per una mesura
substitutòria.>>

Article 13
S’addiciona l’article 43 a la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 43. Procediments en casos de responsabilitat pública
1. En els casos d’infraccions tipificades per aquesta llei en què s’aporti a l’expedient
sancionador un principi de prova del qual s’infereixi que la responsabilitat de l’acció pot
recaure sobre una autoritat o càrrec públics, o bé sobre un agent de l’autoritat, un funcionari
o un empleat públic, l’òrgan administratiu competent, tan bon punt en tingui coneixement, ha
d’adoptar les mesures provisionals pertinents per posar fi a la situació de
discriminació.
2. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1, l’òrgan administratiu competent, a banda
d’instruir el procediment sancionador que escaigui, ha d’iniciar el procediment disciplinari
corresponent, d’acord amb la legislació aplicable, respecte als presumptes responsables de
la infracció que tinguin la condició de personal al servei de les administracions públiques.
3. Si la resolució d’un procediment sancionador instruït en virtut d’aquesta llei imputa la
responsabilitat de la infracció a una autoritat o càrrec públic o a personal al servei de les
administracions públiques, els fets declarats provats en la resolució vinculen l’Administració
en el procediment de responsabilitat patrimonial que s’haurà d’instruir per determinar la
indemnització que pugui escaure pels danys i perjudicis causats a la víctima de la
discriminació.>>

Article 14

Es modifica l’article 25 de la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir
els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent:

<<Article 25. legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de les persones LGTBI
1. Tenen consideració de part en els procediments administratius en què calgui
pronunciar-se respecte d’una situació de discriminació, amb el dret a ser informades i
pronunciar-se sobre els fets objecte del procediment, i sempre amb l’autorització de la
persona o persones afectades, les entitats, associacions i organitzacions legalment



constituïdes que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció de la igualtat i els drets
LGTBI que demanin personar-se en el procediment. Tenen la mateixa consideració els
sindicats, les associacions professionals i les organitzacions de consumidors i usuaris.
[...] >>.

Article 15

S’addiciona la Disposició Adicional Cinquena la Llei 11/2015,de la llei 11/2014, del 10
d’octubre per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals
i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal
següent:

<<Cinquena. Garantia de no discriminació per a persones trans*.
En tot el redactat legal es farà servir el terme trans* per incloure tot l’espectre sexual i de
gènere de les persones que transicionen, tot garantint la igualtat de tracte i la no
discriminació independentment de l’especificitat de dita transició.>>

Palau del Parlament, 8 de novembre 2021




