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Aprovació d'una llei estatal trans* que treballi de forma efectiva per erradicar totes les formes de
discriminació
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El col·lectiu trans* compta, des de fa uns anys, amb una llei d'important transcendència per a la
seva dignitat i el reconeixement dels seus drets. Es tracta de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per a
garantir els drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals i per a erradicar la LGTBI
fòbia, aprovada pel Parlament de les Illes Balears.
No obstant això, al ser una llei circumscrita a la nostra comunitat autònoma, té les limitacions
pròpies de les competències autonòmiques. Aquesta situació impedeix assegurar els drets de les
persones trans* d'una forma real i efectiva i de manera integral.
L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va aprovar la Resolució 2048 (2015) respecte a
la discriminació de les persones transsexuals a Europa, en la qual després de mostrar la seva
preocupació per les violacions dels drets fonamentals, inclòs el dret al respecte de la vida privada i
la integritat física, de les quals les persones transgènere són víctimes quan busquen el
reconeixement legal del seu gènere, va acollir amb beneplàcit, en aquest context, l'aparició d'un
dret a la identitat de gènere, inclòs per primera vegada en la legislació de Malta, que es va traduir
en el dret de tota persona al reconeixement de la seva identitat de gènere i el dret a ser tractat i
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identificat d'acord amb aquesta identitat. Sobre aquesta base, el Consell d'Europa va instar els
estats membres a adoptar mesures legislatives i polítiques contra la discriminació, a facilitar el
reconeixement jurídic del gènere, a garantir l'accessibilitat dels tractaments de reassignació
sexual i cures de la salut i a garantir programes d'informació, sensibilització i conscienciació social
i la formació dels professionals de l'educació, juristes i professionals de la salut, insistint
particularment en les necessitats de respectar la seva vida privada i la seva dignitat.

En l'Estat espanyol s'han desenvolupat una sèrie d'iniciatives legislatives, entre les quals cal
destacar la Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a
contreure matrimoni, i que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe i, com a
conseqüència, altres drets com l'adopció conjunta, l'herència i la pensió; la Llei 14/2006, de 26 de
maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida, que va permetre a la mare no biològica
reconèixer legalment com a fills o filles als nascuts en el matrimoni entre dues dones; la Llei
3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe de les
persones, que va suposar un avanç en la consolidació de drets de les persones transsexuals
majors d'edat, perquè els permetia corregir l'assignació registral del seu sexe contradictòria amb
la seva identitat, sense haver de sotmetre's a un procediment de reassignació genital i sense
procediment judicial previ, però que és insuficient, i ha quedat recentment afectada per la
sentència del Tribunal Constitucional de 18 de juliol de 2019 que també reconeix a les persones
transsexuals menors d'edat el dret a veure reconeguda legalment la seva identitat de gènere; la
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (articles 27
a 43); i la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. No obstant això, aquest
conjunt d'iniciatives parcials i fragmentàries no aconsegueixen garantir plenament el dret de tota
persona al reconeixement de la seva identitat de gènere i el dret a ser tractat i identificat d'acord
amb aquesta identitat en els termes exigits pel Consell d'Europa i per altres instàncies
internacionals.
Per tot el que s'ha exposat, els Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per
Mallorca presenta la següent Proposició no de Llei:
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a garantir una llei estatal
trans* que treballi de forma efectiva per erradicar totes les formes de discriminació cap
a les persones trans* en tots els àmbits.

Maria Esperança SANS I REGIS

Silvia CANO I JUAN
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