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Protocol per canviar el nom de les persones transsexual que accedeixen, que són admeses i 
que es matriculen a les Universitats Catalanes. 
 
Justificació 
  
El passat 2 d’octubre de 2014, el Parlament de Catalunya , va aprovar la Llei 11/2014, de 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. 
 
Aquesta Llei dedica el Títol III a la Transidentitat i intersexualitat.  A l’article 23.1 d’aquest 
títol, on parla de les accions que s’han de desenvolupar per les persones transgèneres i 
persones intersexuals, concreta que “En l’àmbit de les administracions públiques de 
Catalunya 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 amb que s’identifiquen, encara que siguin 
menors d’edat”. 
 
És per complir amb aquest mandat legislatiu que us proposem un protocol per tal que, les 
persones transsexuals i intersexuals de accedeixin i es matriculin a les universitats 
Catalanes, puguin ser anomenades amb el nom sentit, encara que el seu DNI no ho 
contempli. 
 
EL canvi del nom del DNI, depèn de l’Administració de l’Estat, i la seva normativa obliga a 
les persones transsexuals que es volen canviar el nom, haver de passat per un procés 
mèdic de com a mínim dos anys de durada entre altres requisits. Aquest procediment feixuc 
i costós per aquestes persones, fa que puguin arribar a la universitat sense el document del 
DNI amb el nom canviat. 
 
Aquesta mateixa situació ha passat amb l’accés a la sanitat pública. El Cat Salut, a través 
d’un protocol amb la Direcció General d’Igualtat, ha facilitat el canvi de nom sentit de les 
persones transsexuals menors i majors d’edat a la seva targeta sanitària. En aquests 
moments a Catalunya, les persones transsexuals ja tenen el nom sentit a la seva targeta 
sanitària, encara que el DNI tingui el nom de la partida de naixement. 
 
Proposta de protocol 
 
Alumne/a 
Un alumne/a transsexual vol accedir, ser admès i/o matricular-se a la universitat: que aquest 
alumne/a pugui fer la sol·licitud i la matrícula amb el nom sentit (nom del gènere amb que 
s’identifica), encara que aquest nom no coincideixi amb el nom escrit en el seu DNI (nom 
que se li va assignar en néixer) 
Aquest alumne/a, podrà aportar com a comprovant l’original de la tarja sanitària del CatSalut 
on si que hi constarà el nom sentit. 
 
 
 
Administració universitària 
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L’administració educativa (el centre universitari) es compromet adequar el nom i el gènere 
amb el que se sent identificat l'alumne o alumna en els següents documents: full de 
matrícula, llistes de classe, informes, carnets i altra documentació de caràcter intern o que 
tingui com a únic destinatari la comunitat educativa i l'alumne o alumna. 
L’administració educativa (el centre universitari) es compromet a dirigir-se a l’alumne amb el 
nom del gènere amb que s’identifica  (tant el personal pass com el professorat) 
 
És molt important garantir que en el Registre d'alumnes de la documentació que es generi 
oficialment així com en l’expedició de la titulació oficial s'identifiqui la persona d'acord amb el 
nom que figuri en el Registre Civil (DNI). 
Pot ser que al llarg de la vida acadèmica l’alumne/a pugui canviar el nom del seu DNI (al 
registre civil) En aquest cas caldrà adequar el seu nom a la documentació oficial ja definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


