DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA
D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 4ª
46018 València

INFORMACIÓ RELATIVA Al TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL REGLAMENT DE LA LLEI
23/2018, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI
El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i
associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatuu En conseqüència s'ofereix
informació sobre els diferents aspectes d'aquest projecte normatu a f de facilitar la comprensió i
valoració del mateixu
ANTECEDENTS DE LA
NORMA





Llei 23/2018, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI
Llei 8/2017, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a
la identtat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana
Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desenvolupament
de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identtat
i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana

PROBLEMES QUE ES
Aconseguir una major efcàcia i efciència en la consecució dels objectus
PRETENEN
de les diverses polítques que la Generalitat desplega a favor de les
SOLUCIONAR AMB LA persones LGTBI residents a la Comunitat Valencianau
NOVA NORMA
NECESSITAT I
OPORTUNITAT DE LA
SEUA APROVACIÓ
OBJECTIUS DE LA
NORMA

L'aplicació de part del contngut de la Llei 23/2018 requereix, per al seu
efectu compliment, d'una norma reglamentària que facilite el seu
complimentu





POSSIBLES
SOLUCIONS,
ALTERNATIVES
REGULADORES I NO
REGULADORES

Donar compliment a les previsions establides en la Llei 23/2018,
de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI
Reforçar i garantr la igualtat de tracte de les persones LGTBIu
Dotar d'un instrument jurídic que ajude a combatre la
discriminació per raó d’orientació sexual, identtat de gènere,
expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiaru
En l'esmentada norma existeixen referències relatves al
desenvolupament reglamentari de la mateixa i en la seua
Disposició Final Tercera, Desenvolupament Reglamentari, es
faculta al Consell per a dictar les disposicions necessàries per al
desenvolupament i execució de la present llei en el termini màxim
de nou mesos des de la data la seua entrada en vigoru

Més enllà de l'obligació legal de dictar una norma de desenvolupament,
es considera adequada l'aprovació d'un Decret de desenvolupament de la
Llei 23/2018 per a implementar alguns aspectes de la mateixau

