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Motivació del procediment d'urgència: Donat que l’any 2015 a les Illes Balears se va aprovar una
llei que regula els drets i garanties de les persones en el procés de morir, així com també existeix
aquesta regulació a altres comunitats autònomes, és urgent la elaboració d'una Llei Bàsica Estatal
que estengui i garanteixi aquest dret a tot l'Estat de forma més clara, així com la modificació de
l’article 143.4 de la llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per facilitar una
mort digna, i també amb la despenalització de l’eutanasia i el suïcidi assistit.
Títol de la iniciativa :
Regulació dels drets i garanties de les persones en el procés de morir i al dret de l’
Eutanàsia.
Contingut de la iniciativa :
Actualment, és un fet que a Espanya existeixen persones que s’enfronten a situacions vitals amb
un pronòstic irreversible de mort, però fins que aquesta es produeix, pateixen greus sofriments.
Aquesta situació ha quedat manifesta tant a través dels propis testimonis que ho denuncien, a
través dels mitjans de comunicació, els professionals que davant l’actual legislació es troben en
un marc d’inseguretat jurídica que els intimida quan es tracta d’ajudar a les persones que
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demanen un trànsit digne cap a la mort. I, finalment ho manifesten les associacions que defensen
el dret a morir dignament i que continuament reben peticions d’ajuda.

D’altra banda resulta evident, que cal diferenciar entre les cures paliatives i el dret a l’eutanàsia.
Han estat molts els parlaments autonòmics que han aprovat lleis relatives al drets i garanties de
les persones en el procés de morir. En aquest sentit, les Illes Balears ho van aprovar l’any 2015.
Ara bé, es manifesta de forma més clara la necessitat d’una Llei Bàsica Estatal que estengui i
garanteixi aquest dret.
Més enllà de la realitat a la que s’enfronten les cures paliatives, està a les nostres mans, donar
resposta a la regulació de la eutanàsia per totes aquelles persones que pateixin qualque tipus
d’enfermetat o discapacitat irreversible, tenguin dret a no patir el progressiu deterior de les seves
condicions vitals.
Tant és així, que al tractar-se d'un dret fonamental, l'Estat està obligat a legislar de forma rigorosa
i amb les garanties i els procediments més adequats, per garantir la llibertat i l’autonomia en
aquesta desició. D’aquesta manera entenem que el dret a la vida, no es pot mantenir a costa de la
dignitat de les persones. Per això, la pròpia persona amb l’exercici de la seva llibertat i autonomia,
i segons els seus propis valors i creences ha de poder decidir, quan perllongar la seva vida davant
una situació de patiment.
De la mateixa manera, a més de garantir la llibertat i l’autonomia de les persones, el nou marc que
haurà de regular l’eutanasia també ha de preveure les condicions, per a que la mort es produeixi
de la millor manera possible, proporcionant l’ajuda, els mitjans i els professionals necessaris. A
més, de garantir la seguretat jurídica i l’objecció de consciènia dels professionals sanitaris.
Davant d’aquesta realitat cal tenir en compte la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre del codi
penal, que a l’article 143.4 tipifica i penalitza l’eutanasia o el suicidi assistit. Per això, resulta
imprescindible introduir al nostre ordenament jurídic aquest nou dret individual, l’eutanasia. En
aquest sentit la Constitució Espanyola preveu, el dret a la vida, però relacionat amb altres drets,
igualment protegits constitucionalment, com ara, la integretat física i moral, recollida a l’article 15;
la dignitat humana, a l’article 10; el valor superior de la llibertat, a l’11; la llibertat ideològica i de
consciènica, o el dret a l’intimitat, a l’art 18.1 de la norma fonamental.
Per tot això, es considera necessari una legislació que resolgui tot aquest conjunt de situacions, i
que posi fi al patiment i el deteriorament de la integritat personal, amb l’objectiu d’assolir un nou
dret social que respongui a les demandes i reivindicacions actuals d’una societat pròpia d’un país
avançat.
Per a tots aquests motius els grups parlamentaris sotasignants presenten la segu¨ent
PROPOSICIO´ NO DE LLEI:
1.
2.

3.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats a
elaborar una Llei de Drets i Garanties de les persones en procés de morir a nivell del
conjunt de l’Estat.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Congrés dels 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’eutanasia i el suïcidi assistit, en aquells casos que la
persona plantegi la possibilitat de posar fi a la vida, per decisió pròpia.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats a
estudiar i a tramitar, de manera definitiva, una iniciativa legislativa per regular
sistema`ticament i de manera ordenada els supòsits a on l’eutanasia no sigui tipificat
penalment.
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Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
Assabentament grup,

Antonia MARTÍN I PERDIZ
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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