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Resolución 1.361/IX, sobre el respeto al derecho a la 
identidad y la expresión de género, aprobada por la 
Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo 
LGTBI en la reunión del 27 de marzo de 2018

 
PRESIDENCIA DE LES CORTS

Para cumplir lo dispuesto en el artículo 95.1 del Reglamento 
de Les Corts, se ordena publicar en el 

 la Resolución 1.361/IX, sobre el respeto al derecho a la 
identidad y la expresión de género, aprobada por la Comisión 
de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI, en 
la reunión del 27 de marzo de 2018.

Palau de les Corts 
València, 27 de marzo de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

 

COMISIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DEL COLECTIVO LGTBI

La Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del 
Colectivo LGTBI, en la reunión del 27 de marzo de 2018, 
ha debatido el texto de la Proposición no de ley sobre el 
respeto al derecho a la identidad y la expresión de género, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem (RE 
número 91.221).

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 
del Reglamento de Les Corts, ha aprobado el texto de la 
proposición no de ley, incorporado en la siguiente resolución:

 
RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell a instar, a su vez, el 
Gobierno de España a:

1. Asegurar protocolos y buenas prácticas dentro de la 
administración de justicia, de tal forma que se respete el 
derecho a la identidad y la expresión de género de aquellas 
personas trans que aún no disponen de un documento de 

deseada.

2. Dar cuenta a estas Corts del grado de cumplimiento de 
esta resolución en el plazo de seis meses.

 
Palau de les Corts 

València, 27 de marzo de 2018

La presidenta 
Llum Quiñonero Hernández

La secretaria 
María Remedio Yáñez Motos

Resolució 1.361/IX, sobre el respecte al dret a la identitat 
i l’expressió de gènere, aprovada per la Comissió de 
Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI en la 
reunió del 27 de març de 2018

 
PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’article 95.1 del 
Reglament de les Corts, s’ordena publicar en el 

 la Resolució 1.361/IX, sobre el respecte al dret a 
la identitat i l’expressió de gènere, aprovada per la Comissió 
de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, en 
la reunió del 27 de març de 2018.

Palau de les Corts 
València, 27 de març de 2018

El president 
Enric Morera i Català

 

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I DEL 
COL·LECTIU LGTBI

La Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del 
Col·lectiu LGTBI, en la reunió del 27 de març de 2018, ha 
debatut el text de la Proposició no de llei sobre el respecte 
al dret a la identitat i l’expressió de gènere, presentada pel 
Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 91.221).

 
Finalment, d’acord amb el que hi ha establit en l’article 162 
del Reglament de les Corts, ha aprovat el text de la proposi-
ció no de llei, incorporat en la resolució següent:

 
RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell a instar, al seu torn, el 
Govern d’Espanya a:

1. Assegurar protocols i bones pràctiques dins de 
l’administració de justícia, de tal forma que es respecte el 
dret a la identitat i l’expressió de gènere d’aquelles persones 
trans que encara no disposen d’un document d’identitat que 

 
2. Donar compte a aquestes Corts del grau de compliment 
d’aquesta resolució en el termini de sis mesos.

 
Palau de les Corts 

València, 27 de març de 2018

La presidenta 
Llum Quiñonero Hernández

La secretària 
María Remedio Yáñez Motos

 


