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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA
DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL
D'ENTITATS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES
DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE IGUALDAD EN LA
DIVERSIDAD POR LA QUE SE PUBLICA LISTADO PROVISIONAL
DE ENTIDADES LGTBI, A EFECTOS DE LA ELECCIÓN DE LAS
VOCALÍAS DEL CONSEJO VALENCIANO LGTBI.

Mitjançant la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la
Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, publicada en el
DOGV Num. 8436 de 03.12.2018 es crea el Consell Valencià
LGTBI, d’ara en davant, el Consell, com un òrgan de
participació ciutadana en matèria de drets i llibertats de les
persones LGTBI i com un òrgan consultiu adscrit a la
conselleria amb competències en matèria LGTBI.

Mediante la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la
Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI, publicada en el
DOGV Num. 8436 de 03.12.2018 se crea el Consejo Valenciano
LGTBI, en adelante Consejo, como un órgano de participación
ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas
LGTBI y como un órgano consultivo adscrito a la conselleria
con competencias en materia LGTBI.

L'article 11 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de
desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de
la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, regula les
vocalies que constitueixen el Consell.

El artículo 11 del Decreto 101/2020, de 7 de agosto, del
Consell, de desarrollo de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre,
de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI, regula las
vocalías que constituyen el Consejo.

Aquest precepte ha sigut modificat pel Decret 20/2022, de 4
de març, del Consell, de creació de l'Observatori valencià per
a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels
delictes d'odi (DOGV núm. 9303 de 22.03.2022), que amplia
el nombre de vocals del Consell.

Dicho precepto ha sido modificado por el Decreto 20/2022, de
4 de marzo, del Consell, de creación del Observatorio
valenciano para la igualdad de trato, la no discriminación y la
prevención de los delitos de odio (DOGV núm. 9303 de
22.03.2022), que amplía el número de vocales del Consejo.

D'una banda amplia la representació de les associacions que
tinguen entre els seus fins la defensa dels interessos de les
persones LGTBI i que compten amb seu en la Comunitat
Valenciana, que passen de ser dotze a vint persones.

Por una parte amplía la representación de las asociaciones
que tengan entre sus fines la defensa de los intereses de las
personas LGTBI y que cuenten con sede en la Comunitat
Valenciana, que pasan de ser doce a veinte personas.

Per una altra, el nombre de persones professionals que hagen
destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en
l'àmbit LGTBI, que passen de ser dos a quatre professionals.

Por otra, el número de personas profesionales que hayan
destacado en su trabajo y su calidad de expertas en el ámbito
LGTBI, que pasan de ser dos a cuatro profesionales.

Per a la presentació de les candidatures corresponents a
l'ampliació d'aquestes vocalies l'article 14 del Decret indica
que es procedirà de la següent manera:

Para la presentación de las candidaturas correspondientes a la
ampliación de estas vocalías el artículo 14 del Decreto indica
que se procederá de la siguiente manera:

«La direcció general amb competències en matèria de LGTBI
publicarà un llistat de les associacions que puguen presentar
candidatures, i votar, a les vocalies del Consell. S'inclouran les
associacions en els estatuts de les quals es trobe inclosa de
manera primordial la defensa dels interessos LGTBI, a més de
tindre provada la seua activitat en aquest àmbit. Per a això
serà suficient desenvolupar aquests programes o activitats en
col·laboració amb les administracions o, en cas contrari, que
es realitzen de manera pública i quede constància d'això. Una
vegada publicat el llistat, donarà un termini de cinc dies per a
la presentació d'al·legacions. Una vegada finalitzat aquest
termini s'aprovarà i publicarà el llistat definitiu.

“La dirección general con competencias en materia de LGTBI
publicará un listado de las asociaciones que puedan presentar
candidaturas, y votar, a las vocalías del Consejo. Se incluirán
las asociaciones en cuyos estatutos se encuentre incluida de
manera primordial la defensa de los intereses LGTBI, además
de tener probada su actividad en este ámbito. Para ello será
suficiente desarrollar esos programas o actividades en
colaboración con las administraciones o, en caso contrario,
que se realicen de manera pública y quede constancia de ello.
Una vez publicado el listado, dará un plazo de cinco días para
la presentación de alegaciones. Una vez finalizado dicho plazo
se aprobará y publicará el listado definitivo.

1

CSV:MA4HNASV:D1XS4K38:42MBXPK6

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MA4HNASV:D1XS4K38:42MBXPK6

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
C/ de la Democràcia, 77
Torre 3- 4ª planta
46018 València
diversitat@gva.es

Direcció General d’Igualtat en la Diversitat

Per tot l'exposat, de conformitat amb les atribucions
conferides per article 36 del Decret 105/2019, de 5 de juliol,
del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de
la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, en relació
amb l'article 13 el Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del
Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Por todo lo expuesto, de conformidad con las atribuciones
conferidas por artículo 36 del Decreto 105/2019, de 5 de julio,
del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica
de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, en
relación con el artículo 13 el Decreto 170/2020, de 30 de
octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y
funcional de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas.

RESOLC

RESUELVO

Primer.- Publicar el llistat provisional d'associacions LGTBI que
es considera compleixen els requisits per a presentar
candidatures a les vocalies corresponents als apartats f) i g)
de l'article 14.1 del Decret 101/2020, Annex a aquesta
resolució.

Primero.- Publicar el listado provisional de asociaciones LGTBI
que se considera cumplen los requisitos para presentar
candidaturas a las vocalías correspondientes a los apartados f)
y g) del artículo 14.1 del Decreto 101/2020, Anexo a esta
resolución.

Segon.- Una vegada publicat el llistat, en el termini de cinc
dies hàbils des de la publicació d’esta resolució en la web de
la Generalitat es podran presentar al·legacions, exclusivament
per via telemàtica, mitjançant el següent enllaç:

Segundo.- Una vez publicado el listado, en el plazo de cinco
días hábiles desde la publicación de esta resolución en la web
de la Generalitat se podrán presentar alegaciones,
exclusivamente por vía telemática, mediante el siguiente
enlace:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18498.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

En la instància telemàtica haurà d'indicar-se que es presenten
a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat per a la seua
deguda recepció per aquesta. Una vegada finalitzat aquest
termini s’aprovarà i publicarà el llistat definitiu.

Contra la present resolució, de conformitat amb l'article 112
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a
l'ésser un acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar
cap recurs.
El director general d'Igualtat en la Diversitat

En la instancia telemática deberá indicarse que se presentan a
la Dirección General de Igualdad en la Diversidad para su
debida recepción por la misma. Una vez finalizado dicho plazo
se aprobará y publicará el listado definitivo.
Contra la presente resolución, de conformidad con el artículo
112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al ser
un acto de trámite no cualificado, no cabe interponer recurso
alguno.
El director general de Igualdad en la Diversidad

Firmat per José De Lamo Pastor
l'11/05/2022 13:19:39
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ANNEX D’ENTITATS / ANEXO DE ENTIDADES
NOM DE L’ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD

CIF

ÀMBIT TERRITORIAL / ÁMBITO TERRITORIAL

ÀMBIT SECTORIAL / ÁMBITO
SECTORIAL

ARTEGALIA (ALICANTE ENTIENDE LGTBI)

G54018700

ALACANT (LOCAL)

GENERAL

DIVERSITAT LGTBI DE LES COMARQUES D'ALACANT

G53557062

ALACANT (PROVINCIAL)

GENERAL

MIRALL CAMP DE TÚRIA

G98880222

CAMP DE TÚRIA (COMARCAL)

GENERAL

CASTELLÓ LGTBI: COL.LECTIU PER LA DIVERSITAT

G12959847

CASTELLÓ (PROVINCIAL)

GENERAL

QUEER-FEST COL.LECTIU LGTBI+

G44500841

CASTELLÓ (PROVINCIAL)

GENERAL

CASDA ASOCIACION CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE CASTELLÓN

G12445615

CASTELLÓ (PROVINCIAL)

GENERAL

COL.LECTIU LAMBDA

G46753653

COMUNITAT VALENCIANA

GENERAL

GALESH, ASSOCIACIÓ DE FAMILIES HOMOPARENTALS

G98050297

COMUNITAT VALENCIANA

FAMÍLIES LGTBI

AMPGYL

G64522253

COMUNITAT VALENCIANA

FAMILIARS DE LGTBI

ASSOCIACIÓ D’EXPRESOS SOCIALS

G92658439

COMUNITAT VALENCIANA

GENERAL
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CHRYSALLIS

G02548451

COMUNITAT VALENCIANA

FAMILIARS DE LGTBI

SUMANT

G40623910

COMUNITAT VALENCIANA

FAMILIARS DE LGTBI

KALEIDOS

G40630253

COMUNITAT VALENCIANA

GENERAL

LGTB CREVILLENT

G54846290

CREVILLENT (LOCAL)

GENERAL

PONTS D’IGUALTAT

G42661009

L’ALCOIÀ (COMARCAL)

GENERAL

MARIOLA LGTBI

G42502294

L’ALCOIÀ I EL COMTAT (COMARCAL)

GENERAL

MARIETES L’ELIANA

G40508541

L’ELIANA (LOCAL)

GENERAL

CLGS COL.LECTIU LGTB DE LA SAFOR

G97646582

LA SAFOR (COMARCAL)

GENERAL

INDEPENDENCE GAY ASOCIACIÓN

G97900484

LA SAFOR (COMARCAL)

GENERAL

VISIBLES LGTBI PEGO

G42640169

PEGO (LOCAL)

GENERAL

CLUB ESPORTIU LGTBI+ SAMARUCS VALÈNCIA

G97420558

VALÈNCIA (PROVINCIAL)

ESPORT

CLUB ESPORTIU LGTBI+ DRACS

G40635658

VALÈNCIA (PROVINCIAL)

ESPORT
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DOLORES ENTIENDE LGTBI
ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LITBIQ+ DIMOVE
MEDITERRÀNIA LGTBI
ENTENDEMOS LGTBI
LGTBI BENIDORM I MARINA-BAIXA

G42571745

VEGA BAJA (COMARCAL)

GENERAL

G05444187

ELX (LOCAL)

GENERAL

G44539740

BAIX MAESTRAT (COMARCAL)

GENERAL

G42637835

ALACANT (PROVINCIAL)

GENERAL

G54512835

MARINA-BAIXA (COMARCAL)

GENERAL
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