
La identitat de gènere és la vivència interna i individual del gènere tal 
com cada persona la sent. Aquesta circumstància personal pot correspondre 
o no amb el sexe assignat en el naixement, consistent en l'apreciació visual 
dels òrgans genitals externs.

Una persona trans és aquella que s'identi�ca o expressa amb una identi-
tat de gènere diferent a la qual li van assignar al nàixer.

El reconeixement de la identitat de gènere de les persones trans que va supo-
sar l'aprovació la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la recti�cació 
registral de la menció relativa al sexe de les persones, va ser un gran avanç, 
però es limita al reconeixement legal de la identitat i està restringit a perso-
nes majors d'edat i de nacionalitat espanyola. 

Es fa necessari un marc normatiu integral, del que ja disposen altres 
comunitats autònomes, que reconega el dret a la identitat de gènere i a la 
lliure expressió del gènere sentit com un dret humà fonamental, i dotar-lo de 
les eines adequades per a fer-lo efectiu.

Es garanteix una cartera de 
serveis mèdics completa, que 
inclou: assessorament sexològic, 
teràpia farmacològica i hormonal, 
tractaments quirúrgics, suport psicolò-
gic i accés a tècniques de reproducció 
assistida. Les persones trans menors 
d'edat tindran dret a rebre el tracta-
ment hormonal que millor s'adapte a 
les seues necessitats.

Es creen les unitats de referència 
per a la identitat de gènere, que 
proporcionaran l'atenció sanitària 
requerida a través d'itineraris indivi-
duals del procés de transició. Estaran 
formades per equips multidisciplinars.

Elaboració d'un protocol 
d'atenció educativa a la iden-
titat de gènere, que garantisca 
que la documentació administrati-
va d'exposició pública, la imatge 
física i l'accés a les instal·lacions 
del centre es realitzen d'acord a la 
identitat de gènere triada per 
l'alumnat, sempre amb el consenti-
ment de les seues mares, pares o 
tutors legals.

Impuls de mesures per a la inclu-
sió de la diversitat de 
gènere, sexual i familiar en 
els programes dels centres educa-
tius.

Les realitats trans no seran considerades com a trastorn, sinó com una expres-
sió més de la diversitat humana.

S'estableix el dret al reconeixement de la identitat de gènere lliu-
rement manifestada, no sent necessària cap prova psicològica o 
mèdica.

Es crea una documentació administrativa acord a la identitat de 
gènere sentida dins de les competències autonòmiques, amb 
l'objectiu d'afavorir una millor inclusió social i evitar situacions de patiment 
per exposició pública o discriminació.

- Posada en marxa d'un servei d'assessorament i suport per a perso-
nes trans i les seues famílies.
- Promoció de polítiques de foment de la igualtat i no discriminació en 
l'ocupació.
- Mesures de protecció per a persones trans joves i majors, així com d'inclusió 
en l'àmbit de la cultura, l'esport i l'oci.
- Creació del Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana.

Es de�neix el procediment per a lluitar contra les conductes discri-
minatòries, així com les infraccions administratives corresponents, per 
vulneració dels drets de les persones trans recollits en la llei. Quan existisquen 
indicis raonablement fonamentats de fets discriminatoris s'estableix la inver-
sió de la càrrega de la prova.
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