
 
 

COMUNICAT DE LA FLG EN RELACIÓ AMB LA NOVA “LLEI TRANS” 

DEL MINISTERI D’IGUALTAT 

 

Barcelona, 3 de febrer 2021. 
 
Aquesta setmana s’ha conegut el text de l’esborrany de la “Llei per a la Igualtat Real i Efectiva de 

les Persones Trans”, també coneguda com a “Llei Trans”, elaborada pel Ministeri d’Igualtat, dirigit 

per la ministra Irene Montero.  

 

Aquesta llei blindaria “el dret a la identitat de gènere lliurement manifestada”, un dret que “en 

cap cas podrà estar condicionat per la prèvia exhibició d’un informe mèdic o psicològic, ni la 

prèvia modificació de l’aparença o funció corporal de la persona a través de procediments mèdics, 

quirúrgics o d’una altra índole, sense perjudici del dret de la persona interessada a fer ús d’aitals 

mitjans”. Aquesta és una de les reivindicacions més importants fetes els darrers anys pels 

col·lectius LGTBI per a la despatologització de la transsexualitat. A més, la norma inclou també 

els menors d’edat, que també podran expressar la seva intenció d’adoptar el seu gènere sentit. 

Finalment, la llei preveu que puguin exercir aquest dret també les persones estrangeres residents 

a Espanya que no puguin dur a terme aquest procés al seu país d’origen sense arriscar la seva 

integritat física o la seva vida.  

 

La FLG – Associació de Famílies LGBTI de Catalunya, que ha representat més de 700 famílies 

LGTBI i amb una capacitat associativa de 1.500 persones, vol expressar el seu suport ferm i decidit 

a aquesta llei. “Si finalment, com desitgem, les Corts garantiran una ràpida aprovació d’aquesta 

llei pionera”, declara Katy Pallàs, presidenta de l’Associació, “es tractaria d’un enorme pas 

endavant pels drets civils de les persones trans, LGTBIQ+ i de tota la societat espanyola. Els sectors 

que, amb motivacions purament transfòbiques i transexcloents, s’oposen a aquesta llei representen 

minories de la nostra societat. La societat, afortunadament, està preparada per avançar en matèria 

de drets humans.” 
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