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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

9 de maig del 2018

Iniciativa presentada per
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Vicenç THOMÀS I MULET
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Andreu ALCOVER I ORDINAS (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI SOCIALISTA)
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Davant la tramitació de diverses iniciatives legislatives
relacionades amb la legalització i regulació de l’eutanàsia, al Congrés de Diputats, necessitam
conèixer l’opinió i expressió del conjunt del Parlament de les Illes Balears envers aquest tema.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Regulació de l’eutanàsia.
Contingut de la iniciativa :
Des de fa temps assistim a un ampli debat social i polític sobre els drets i les garanties de totes
les persones a una assistència sanitària i social en el final de les seves vides i què es respecti la
seva autonomia i el dret a una mort sense sofriment. Paral·lelament a aquest debat s’uneix un
altre sobre el dret de les persones que, sense està dins un procés d’una mort imminent,
decideixen per la seva situació d’invalidesa o sofriment sol·licitar ajuda per morir anticipadament
(eutanàsia). Aquestes dues situacions són debats socials, professionals i jurídics ben diferents al
mateix temps i han fet paleses les divergències entre la voluntat dels malalts i les disposicions
legals i sanitàries.
Els darrers anys diferents parlaments autonòmics han aprovat lleis que declaren els drets i les
garanties de la persona en el procés de morir. Així s’estableixen els drets que assisteixen a les
persones en aquesta situació, determina els deures del personal sanitari que les atén i atribueix
un conjunt d’obligacions a les institucions sanitàries públiques i privades, amb la finalitat de
garantir els drets dels malalts. Així ho han fet nou comunitats autònomes com Andalusia (2010),
Navarra (2011), Aragó (2011), les Illes Balears (2015), Canàries (2015), Galícia (2015), País Basc
(2016), Madrid (2017) i Astúries. No hi ha cap llei orgànica estatal.
Dins el nostre ordenament jurídic hem de mencionar dues lleis importants. Per una banda la llei
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions
en matèria d’informació i documentació clínica. Aquesta llei, des del principi de respecte a la
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dignitat personal, a la lliure autonomia de la voluntat i a la intimitat, va establir com a norma
general que tota actuació en l’àmbit de la sanitat requereix el consentiment previ dels pacients o
usuaris del sistema sanitari, els drets d’aquests a decidir lliurement després de rebre la informació
adequada entre les opcions clíniques, així com a negar-se al tractament, encara que pugui
suposar la seva mort, excepte en els casos que determini la llei.
Per altre banda, la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que al seu article
143.4 tipifica i penalitza l’eutanàsia o el suïcidi assistit.

Hem d’introduir al nostre ordenament jurídic un nou dret individual com és l’eutanàsia. Entenem
per aquesta l’actuació que produeix la mort d’una persona de forma directa i intencionada
mitjançant una relació causa efecte única i immediata, a petició informada, expressa i reiterada en
el temps per la persona, i que es du a terme en un context de sofriment per una malaltia o
patiment incurable que la persona experimenta com inacceptable i que no ha pogut resoldre per
altres mitjans. Així definida, l’eutanàsia connecta amb un dret fonamental de la persona
constitucionalment protegida com és la vida, però que deu lligar-se també a altres drets i bens,
igualment protegit constitucionalment, com ara són la integritat física i moral de la persona (article
15 CE), la dignitat humana (art. 10 CE), el valor superior de la llibertat (art. 11CE), la llibertat
ideològica i de consciència (art. 16 CE) o el dret a la intimitat (art. 18.1 CE). Quan una persona
plenament lliure i capaç es troba davant una situació vital que al seu judici vulnera la seva dignitat
i integritat, el bé de la vida pot decaure en favor dels demés béns i drets amb que deu ser
ponderat, perquè no existeix un deure constitucional d’imposar o tutelar la vida i en contra de la
voluntat del titular del dret a la vida. Per aquesta raó l’Estat està obligat a proveir un règim jurídic
que estableixi les garanties necessàries i de seguretat jurídica.
La legalització i regulació de l’eutanàsia és una demanda real d’una part important de la nostra
societat. La societat ha expressat un ampli suport a la despenalització de l’eutanàsia en
determinats supòsits i sota mecanismes de control. Els partits polítics fa temps que van per
darrera de l’expressió dels ciutadans. Diferents estudis d’opinió, realitzats els darrers anys, han
recollit aquesta necessitat sentida. Segons el CIS, entre 7 i 8 de cada 10 persones es manifesten
convençudes de la necessitat de la legalització i regulació de l’eutanàsia.
Des del 1994 s’han presentat a España 15 iniciatives parlamentàries per despenalitzar l’ajuda a
morir o regularitzar l’eutanàsia. Cap ha prosperat.
Es fa necessària una llei de disposició i sobirania sobre la pròpia vida que garanteixi la lliura
autonomia personal i a la mateixa vegada protegeixi als col·lectius més vulnerables. Una llei que
hauria de tenir:
•
•
•
•
•

Una definició clara de conceptes
Les condicions que han de donar-se per dur a terme l’eutanàsia i el suïcidi medicament
assistit
Les característiques que ha de tenir el malalt i la forma d’expressió de la seva voluntat
Els requisits que han de complir el personal sanitari, i altres, en la presa de decisions i
en la seva actuació
La composició, les funcions i les competències dels òrgans de supervisió i control

Es fa necessari recordar que l’eutanàsia està legalitzada i regulada a diferents països europeus
com Bèlgica, Països Baixos, Suïssa, Luxemburg; a Canadà, a Colòmbia, i diferents Estats dels
Estats Units.
Ha arribat el moment de iniciar i promoure un ampli debat social, polític, jurídic, ètic, sanitari i
professional sobre la legalització i regulació de l’eutanàsia i perquè aquesta sigui regulada com a
dret subjectiu de les persones que es troben en determinats supòsits de sol·licitar i rebre ajuda per
morir anticipadament.
Per a tots aquests motius el GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA presenta la següent
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i el Congrés de Diputats a
estudiar i a tramitar una iniciativa legislativa que modifiqui l’article 143.4 de la llei
orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per facilitar una mort digna, però
també amb la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi assistit, en aquells casos que la
persona plantegi la possibilitat de posar fi a la vida, per decisió pròpia.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a i el Congrés de Diputats a
estudiar i a tramitar una iniciativa legislativa per regular sistemàticament i de manera
ordenada els supòsits a on l’eutanàsia no sigui objecte d’un fet penal.
Assabentament grup,

Vicenç THOMÀS I MULET

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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