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Exposició de motius 

 

Aquest document és l’instrument per a regular els requisits necessaris per a normalitzar 

la casuística de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals que pertanguen a la 

comunitat universitària de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) tenint en consideració 

el dret a la igualtat i a la no discriminació, la salvaguarda de la dignitat i el dret a la 

integritat moral recollit per les normes internacionals sobre drets humans i l’article 14 de 

la Constitució Espanyola de 1978; per la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la 

rectificació registral de l’esment relatiu al sexe de les persones; i la recentment aprovada 

Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat Valenciana, integral del reconeixement del dret 

a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. 

La Universitat Jaume I conscient dels drets que corresponen a aquest col·lectiu, inclou, 

en el segon Pla d’Igualtat (2016-20) aprovat pel Consell de Govern el dia 19 d’abril 2016, 

l’Objectiu 7.1. (Eix 7, Tractament de la diversitat afectivosexual): «Afavorir un ambient 

d’inclusió per motius d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere, i 

prevenir, combatre i erradicar qualsevol situació de discriminació per aquests motius en 

la comunitat universitària». Així mateix, també s’inclouen diverses mesures en el 

Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, 

assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i 

identitat i expressió de gènere en la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern 

el dia 26 d’octubre de 2017. 

L’esborrany d’aquesta normativa va ser publicat en el Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat (TAO) perquè les persones interessades i els serveis afectats pogueren 

participar en l’elaboració, el seu projecte ha estat dictaminat favorablement pel Consell 

de Direcció.  

 

 

CAPÍTOL I  

Disposicions generals 
 

Article 1.- Objecte  

Aquest protocol té per objecte garantir el dret de les persones transsexuals, transgènere i 

intersexuals a ser anomenades, en la Universitat Jaume I, amb un nom concorde al gènere 

amb el qual s’identifiquen, d’acord amb els articles 22 i 25 de la Llei 8/2017, de 7 d’abril, 

de la Generalitat Valenciana, integral del reconeixement del dret a la identitat i a 

l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, mentre no es tinga el DNI actualitzat 

amb el nou nom legal. 

Això implica la utilització d’un «nom d’ús comú» que substituïsca el nom legal en tot 

allò que no tinga implicacions legals i que només tinga efectes en procediments interns. 
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Article 2.- Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa inclou les persones integrants dels diversos 

col·lectius de la comunitat universitària de l’UJI: estudiantat, personal docent i 

investigador i personal d’administració i serveis. 

 

Article 3.- Termini 

El termini per a fer efectiu el canvi de nom d’ús comú en el catàleg de prestacions no 

excedirà d’un mes des del moment en què haja estat acceptada la sol·licitud de la persona 

interessada. 

 

Article 4.- Procediment per al canvi al nom d’ús comú  

1. Sol·licitud. La persona interessada presentarà la sol·licitud mitjançant el corresponent 

formulari, disponible en el catàleg de procediments de la seu electrònica de la Universitat 

o, fins que aquest s’implemente, a través del Registre Electrònic de l’UJI, dirigida a la 

Unitat d’Igualtat. 

2. Validació i tramitació de la sol·licitud. La Unitat d’Igualtat, una vegada revisada la 

sol·licitud, remetrà la proposta de resolució al Rectorat. El rector o rectora dictarà la 

corresponent resolució, que traslladarà a la Unitat d’Igualtat perquè la notifique a la 

persona interessada i inicie, en cas de ser favorable, els tràmits interns per a fer efectiu el 

canvi al nom d’ús comú. 

3. Comunicació dels canvis. Una vegada efectuats els canvis, la Unitat d’Igualtat 

comunicarà a la persona sol·licitant els canvis efectuats. 

4. Catàleg de prestacions. El canvi al nom d’ús comú es realitzarà en: 

a) Carnet UJI 

b) Àlies del correu electrònic de la Universitat 

c) Cens electoral  

d) Llistats d’alumnat  

e) Aula Virtual 

f) Actes 

g) Qualsevol altra documentació que es genere per la gestió ordinària de l’UJI. 

5. En cas de detectar algun ús del nom oficial no recollit en aquest Protocol que la persona 

sol·licitant considere que requerisca ser modificat, es podrà sol·licitar a través del 

Registre de la Universitat, la petició s’ha de dirigir a la Unitat d’Igualtat.  

6. Gratuïtat del canvi. Els tràmits per al canvi de nom d’ús comú seran gratuïts i en cap 

cas implicaran l’obligació d’aportar o acreditar qualsevol tipus de documentació mèdica 

o psicològica. 

 

Article 5.- Expedició de documentació oficial 

En la documentació oficial (certificats, títols, etc.) que expedisca la Universitat relativa a 

les persones que hagen fet el canvi de nom al d’ús comú previst en aquest protocol, 
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constaran les dades que figuren en el seu DNI o document equivalent, d’acord amb la 

legislació vigent. 

 

 

CAPÍTOL II 

Canvi de nom legal 

 

Article 6. Objecte 

En cas que una persona pertanyent a la comunitat universitària haja canviat el seu nom 

legal, pot sol·licitar el canvi en la documentació oficial de la Universitat. 

 

Article 7.- Àmbit d’aplicació, termini, procediment per al canvi al nom 

legal i expedició de la documentació oficial 

La persona interessada presentarà la sol·licitud mitjançant el corresponent formulari, 

disponible en el catàleg de procediments de la seu electrònica de la Universitat, o, fins 

que aquest s’implemente, a través del Registre Electrònic de l’UJI, dirigida a la Unitat 

d’Igualtat. 

Quant al termini, procediment i expedició, s’estarà al que es disposa en els articles 2, 3, 

4 i 5 d’aquest Protocol. 

 

Disposició addicional primera 

Tot el personal de l’UJI que tinga accés a informació o dades relatives als procediments 

en aquest protocol ha de respectar la confidencialitat de la informació. 

 

Disposició addicional segona 

De conformitat amb l’article 14.11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, totes les denominacions que, en virtut del principi 

d’economia del llenguatge, es facen en gènere masculí en aquesta normativa s’entenen 

realitzades tant en gènere femení com en masculí. 

 

Disposició final 

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial 

de la Universitat Jaume I. 
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Annex I. Glossari 

Gènere: conjunt de característiques socials, culturals, polítiques, psicològiques, 

jurídiques i econòmiques que la societat assigna a les persones de forma 

diferenciada com a pròpies d’homes i dones. El gènere és una construcció 

sociocultural que varia a través de la història i es refereix als trets psicològics i 

culturals que la societat atribueix al que considera «masculí» o «femení», 

mitjançant l’educació, l’ús del llenguatge, la família, les institucions o la religió. 

No obstant això, algunes persones no s’identifiquen dins del gènere binari de 

l’home/dona i aquest no sempre es correspon amb el sexe assignat en nàixer.  

Identitat de gènere/sexual: la vivència interna i individual del gènere tal com cada persona 

la sent i acte determina, sense que haja de ser definida per tercers, la qual pot 

correspondre o no amb el sexe assignat en el moment del naixement, i pot 

involucrar la modificació aparença o la funció corporal a través de mitjans 

farmacològics, quirúrgics o d’una altra índole, sempre que siga lliurement 

escollida. 

Intersexualitat: varietat de situacions en les quals, una persona naix amb una anatomia 

reproductiva o sexual que no sembla encaixar en les definicions típiques de 

masculí i femení.  

Persones transsexuals: tota persona que s’identifica amb un gènere diferent o que 

expressa la seua identitat de gènere de manera diferent al gènere que li van 

assignar en nàixer o sexe biològic. A l’efecte d’aquest protocol i sense prejutjar 

altres accepcions socials, el terme transsexual empara múltiples formes 

d’expressió de la identitat de gènere o subcategories com transsexuals, 

transgènere, variants de gènere, queer o persones de gènere diferenciat, així com 

als qui defineixen el seu gènere com «un altre» o descriuen la seua identitat en les 

seues paraules.  

Transgènere: terme per a referir-se a les persones que no s’identifiquen amb el gènere 

que se’ls ha atribuït en nàixer segons les seues característiques biològiques. De 

vegades, aquestes les persones que no s’identifiquen exactament ni amb un home 

ni amb una dona segons la concepció tradicional dels gèneres, amb independència 

que hagen estat sotmeses a una intervenció quirúrgica. Les persones transsexuals 

estan incloses dins de la denominació de persones transgènere. La transsexualitat 

està inclosa dins de la denominació genèrica de transidentitat, la qual designa la 

condició o la qualitat de transgènere. 
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Annex II. Instància per a la sol·licitud de canvi de nom d’ús comú 

 

INSTÀNCIA PER A SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM D’ÚS COMÚ 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms 

DNI núm. 

Adreça: 

Municipi    Codi postal   Província 

Telèfon   Correu electrònic 

Col·lectiu al qual pertany 

- Personal docent i investigador 

- Personal d’administració i serveis 

- Estudiantat 

 

EXPOSA 

Que el nom que consta en el meu document legal és 

______________________________________ 

SOL·LICITA 

Que s’inicie el procediment de canvi de nom d’ús comú al següent 

_______________________________________ 

Que es modifique l’àlies del correu electrònic de l’UJI al següent 

_______________________________________ 

 

 

D’acord amb el que estableix el Protocol per al canvi de nom de persones transsexuals, 

transgènere i intersexuals de la Universitat Jaume I de Castelló. 

____________, ____d _______________ de 20__ 

 

Signa, 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA 
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Annex III. Instància per a la sol·licitud de canvi de nom legal 

 

INSTÀNCIA PER A LA SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM 

LEGAL 

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms 

DNI núm. 

Adreça: 

Municipi    Codi postal   Província 

Telèfon   Correu electrònic 

Col·lectiu al qual pertany 

- Personal docent i investigador 

- Personal d’administració i serveis 

- Estudiantat 

 

INDICACIÓ DEL NOM I SEXE ACTUALITZATS 

______________________________________ 

 

Per la qual cosa SOL·LICITE que s’inicie el procediment de canvi de nom d’ús comú 

d’acord amb el que estableix el Protocol per al canvi de nom d’ús comú de la 

Universitat Jaume I de Castelló. 

 

____________, a ____d _______________ de 20__ 

 

 

 

Signa, 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA 


