Protocol per a la no discriminació per identitat de gènere del col·lectiu de
persones transgènere, intersexuals i transsexuals immerses en els processos
administratius relacionats amb l’accés a les universitats del sistema universitari
de Catalunya

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en l’article 40.8 que «els poders públics
han de promoure la igualtat de totes les persones independentment de l’origen, la
nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també
han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de
l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de
les persones».
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,
estableix i regula els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere,
en els àmbits, tant públics com privats, sobre els qual la Generalitat de Catalunya i els
ens locals en tenen competències.
L’article 23 d’aquesta Llei determina que, en l’àmbit de les administracions públiques,
especialment en l’àmbit educatiu i universitari, s’han d’establir per reglament les
condicions perquè les persones transgèneres i les persones intersexuals siguin
tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere que s’identifiquen, encara que
siguin menors d’edat, Aquests procediments s’han de realitzar respectant la
confidencialitat de les dades relatives a la identitat de gènere de les persones
beneficiàries d’aquesta llei i sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere, ni
cap tractament mèdic.
Als efectes de donar compliment a aquesta regulació, previ acord de la Comissió
d’Accés i Afers Estudiantils i de la Junta, el Consell Interuniversitari de Catalunya
promou l’aprovació del present Protocol,

Article 1. Objecte
Aquest protocol té per objecte garantir els drets de transidentitat i intersexualitat de les
persones transgèneres, intersexuals i transsexuals, per tal que puguin ser
anomenades amb el nom corresponent al gènere amb el qual s’identifiquen quan
realitzin procediments d’accés i matrícula a les universitats del sistema universitari de
Catalunya. Aquest nom s’anomenarà nom d’ús comú” o “nom sentit”.
El dret de les persones a ser tractades i anomenades d’acord amb un nom
corresponent al gènere amb el qual s’identifiquen és plenament aplicable en el cas que
el nom utilitzat no coincideixi amb el del seu nom oficial (el que consta al document
nacional d’identitat o figura inscrit al Registre Civil), així com en el cas que es tracti de
menors d’edat.
En tot cas, es vetllarà pel respecte a la confidencialitat de les dades relatives a la
identitat de gènere de les persones.

Article 2. Àmbit d’aplicació
El present Protocol és aplicable a les persones transgènere, intersexuals i
transsexuals que realitzin tràmits administratius a l’Oficina d’Accés a la Universitat del
Consell Interuniversitari de Catalunya i tràmits de matrícula a les universitats del
sistema universitari de Catalunya.

Article 3. Procediments amb utilització del nom sentit
La persona transgènere, intersexual o transsexual, de realitzi tràmits administratius a
l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya (com ara, la
matrícula de les proves d’accés a la universitat, la preinscripció universitària, la
preinscripció del màster de formació del professorat) o tràmits de matrícula a les
universitats del sistema universitari de Catalunya i desitgi utilitzar el seu nom sentit
haurà d’aportar el document original de la targeta sanitària emesa per CatSalut on
consti el seu nom sentit.
Article 4. Procediments que impliquin l’expedició de documentació acadèmica oficial
Sens perjudici dels tràmits administratius esmentats a l’article anterior, la
documentació acadèmica oficial que expedeixin l’Oficina d’Accés a la Universitat del
Consell Interuniversitari de Catalunya o les universitats del sistema universitari de
Catalunya, relativa a les persones que hagin utilitzat el seu nom sentit utilitzarà, el nom
que consti al seu document nacional d’identitat o document equivalent.

Article 5. Supòsits de canvi de nom legal o de sexe
En cas que l’estudiant canviï el seu nom legal o el seu sexe, haurà de comunicar-ho a
l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya o a la
universitat on ha realitzat tràmits administratius per tal que es procedeixi al canvi de
nom en la documentació acadèmica oficial emesa i a l’actualització de les dades
personals en els seus registres.
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