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Ara que es compleixen 30 anys de la primera aparició de casos de 
VIH/Sida creiem important incidir en un aspecte com és el de la dis-
criminació de les persones seropositives. Encara que durant aquests 
30 anys s’han realitzat molts avenços en relació a la medicació i la 
qualitat de vida de les persones seropositives, a nivell social encara 
existeixen casos de discriminació on es vulneren els drets de les per-
sones amb VIH. Situacions de discriminació laboral, de violació del 
dret a la intimitat i confidencialitat o la dificultat de contractar una 

assegurança mèdica, són fets que encara pateixen moltes persones 
que viuen amb VIH/Sida.

Per tal d’incidir en aquesta temàtica i donar eines contra l’estigma 
i la discriminació, l’equip de Gais Positius, de la mà de l’advocat 
Ricard de la Rosa i  amb la col·laboració de la Regidoria de Dona i 
Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, ha editat aquesta  guia 
sobre els drets de les persones seropositives. A través d’un format 
consistent en un repàs dels drets i un altre apartat de preguntes i res-
postes, pretén donar de forma entenedora, informació i enfortiment 
a les persones que viuen amb el VIH .

Així doncs teniu a les mans un recurs tant per conscienciar i sensi-
bilitzar a la població general com per facilitar a persones que viuen 
amb VIH unes pautes d’acció davant certes situacions de vulneració 
dels seus drets. La guia pretén donar resposta així a certes pregun-
tes que són habituals i comuns en els casos que constantment ens 
trobem a l’associació i facilitar recursos pràctics on adreçar-se en cas 
de vulneració dels drets humans, civils i socials per tal de facilitar el 
seu exercici o bé denunciar.

Vull agrair a totes aquelles persones, entitats i institucions que ens 
han donat suport per l’elaboració d’aquest document, especialment 
a la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona 
pel seu suport per poder seguir donant resposta a les situacions de 
discriminació.

Joaquim Roqueta i Manén
President de Gais Positius

PRESENTACIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////
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Sobre l’autor //////////////////////////////////////////////

Ricard de la Rosa i Fernàndez, llicenciat en Dret per la Facultat de 
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la Coordinadora Gai-Lesbiana, amb despatx professional propi a 
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Te ampla experiència jurídica-forense als terrenys processal-civil-
família-mercantil, contenciós-administratiu i penal. És membre co-
fundador i Vicepresident de la Comissió per a la Igualtat de Drets 
dels Nous Models de Família, de l’Iltre. Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, des de la seva creació l’any 2002.

Ha fet funcions de professor a la Universitat de Barcelona, al Màster 
de Dret de Família i al Curs de Postgrau en Dret Civil Català i ha estat 
convidat per l’Escola de Policia de Catalunya per a la formació dels 
nous agents de policia, per la seva experiència en drets humans.

Ha publicat diversos articles i publicacions, relatius a la matèria de 
no discriminació, com ara la Guia per a la negociació col·lectiva 
sense discriminació (UGT, 2000),  Reflexions per a un estudi sobre 
les relacions laborals dels seropositius per VIH (Gais Positius, 2001). 
És coautor del llibre Homosexuals i Transsexuals: els altres represa-
liats del franquisme (Edicions Bellaterra, 2008), des de la memòria 
històrica i l’article Los delitos de odio y discriminación desde la 
perspectiva del colectivo L.G.B.T. (Centro de Estudios Jurídicos del 
Ministerio de Justicia, 2012).

L’any 2006 va ser condecorat pel Ministeri de Justícia amb la Creu 
Distingida de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort.

4



5

Una persona seropositiva del VIH/SIDA és, abans de res, un ésser 
humà. El sol fet de poder ser considerat un ésser humà suposa una 
cosa tan simple com que la persona és titular d’uns drets bàsics, 
que en uns casos s’han d’entendre inclosos en el catàleg dels drets 
fonamentals de la persona i, en altres situacions, s’han d’entendre 
inclosos en la llista dels drets subjectius.

D’ambdues situacions se’n deriva una conseqüència evident: la 
persona seropositiva pot reclamar el respecte d’aquests drets, en 
aquelles situacions en què consideri que no li són respectats degu-
dament.

Tot això suposa que els drets d’una persona seropositiva poden ser 
vistos des de dos punts de vista diferents: el primer, el de la mateixa 
persona, que pot reclamar el respecte pels seus drets i exigir el 
compliment de les mesures necessàries per a tal fi.

El segon, el punt de vista dels qui han de posar en pràctica el com-
pliment d’aquests drets i que es manifesta en aquelles ocasions en 
què, en deixar de respectar el seu contingut, se’n derivin les corres-
ponents responsabilitats, tant personals (pel que fa a cadascuna de 
les persones que incompleixen el respecte dels drets individuals), 
com institucionals (quant a les responsabilitats que es podrien de-
rivar, si escau, pel que fa a aquelles entitats públiques i/o privades 
en què els drets del seropositiu no siguin respectats).

Tot això podem concretar-ho en un catàleg de drets i deures que 
succintament exposem a continuació. 

Guia de drets de la persona que viu amb VIH/SIDA ///////

Introducció



Hem de partir de la base que una persona seropositiva no és un 
ésser que tingui cap tipus d’especialitat, només pel fet de ser-ho, 
sinó que únicament es tracta d’un ésser humà que ha donat una 
resposta positiva en una anàlisi serològica en presentar anticossos 
del Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH). En aquest sentit, és 
bàsic recordar que el VIH-SIDA no constitueix una malaltia infecto-
contagiosa, sinó que es tracta d’una malaltia infectotransmissible; 
o dit d’una altra manera, que la possibilitat de transmissió del VIH-
SIDA no té res a veure amb la transmissió de malalties víriques (des 
de la grip fins a la verola), atès que la transmissió (no el contagi) 
del VIH-SIDA requereix introducció del virus en el torrent sanguini 
de la persona que passa a ser seropositiva, per la qual cosa resulta 
molt complicada la transmissió i és gairebé impossible un contagi 
de caràcter casual.

La clara deficiència informativa que en general es dóna obliga al fet 
que la situació personal del seropositiu mereixi un tracte específic 
per part de la societat i els seus agents: serveis mèdics i socials, ens 
públics, etc., a fi de poder obtenir el merescut respecte de l’entorn 
social del seropositiu.

No es pot parlar concretament d’uns drets especials del seropo-
sitiu, sinó de particularitats dels drets fonamentals que sí que es 
poden veure afectats en el cas que aparegui en joc el VIH. I per 
això, hem de partir del que estableix la Constitució espanyola, en 
l’ article 43, i que suposa l’obligació de l’Estat de garantir el servei 
públic de salut d’una banda, i el dret a la protecció de la salut, en 
segon terme.

Per tant i partint d’aquesta previsió constitucional, haurem de 
tenir també en consideració allò establert pels articles 10, 14, 
15 i 18 de la Constitució, quant als drets al lliure desenvolupa-
ment de la personalitat, la igualtat, la no discriminació, la integri-
tat física i moral, el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.
A més, haurem de conjugar l’anterior amb el disposat per la 
Constitució en relació als articles 23.2, 35, en relació amb el 
dret al treball, el deure de treballar i el dret d’accés a funcions i 
càrrecs públics en condicions d’igualtat i de no discriminació.

Drets de la persona que viu amb VIH/SIDA //////
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El fruit de l’exposat es podria concretar bàsicament en una sèrie de 
drets concrets que serien: 

A.- Quant al dret a la salut i a les atencions sanitàries corres-
ponents:

I.- Dret a rebre una assistència integral de salut física i psíquica, sen-
se que hi pugui prevaler cap mena de discriminació per raó d’edat, 
sexe, raça, naixement, ideologia, religió, orientació sexual, origen 
del problema de salut, o condició socioeconòmica de l’individu.

II.- Dret a rebre una atenció àgil i personal, amb l’objecte 
que els tràmits administratius no obstaculitzin l’inici, el se-
guiment del tractament mèdic o bé l’ingrés clínic, així com 
que aquests tràmits respectin la intimitat del pacient sero-
positiu i impedeixin el coneixement per tercers de l’afecció 
patida, tractament seguit o intervencions dutes a terme.

III.- Dret a ser tractat pel personal del centre amb el respecte que 
cal derivat de la dignitat humana, i evitant en tot cas qualsevol 
eventual tracte despectiu o valoratiu des de perspectives ètico-
morals per part del personal sanitari. 
Així mateix, el pacient i els qui l’acompanyin, han de mantenir 
el degut respecte recíproc al personal del centre sanitari que els 
tracti i no han d’obstaculitzar la seva feina, i s’ha de respectar 
per part del centre mèdic la relació normal del pacient amb els 
seus familiars, amics i persones que mantinguin amb ells relacions 
d’afectivitat similars a la matrimonial, amb independència de la 
seva orientació sexual.

IV.-  Dret al fet que es respecti en tot moment la intimitat, l’honor i la 
pròpia imatge del seropositiu, per la qual cosa s’ha d’evitar en tot cas 
tot tipus de manifestació externa que pugui portar a induir quin és el 
patiment de salut del pacient, àdhuc de manera indiciària, mentre 
ell mateix no n’autoritzi expressament el personal en aquest sentit. 
De la mateixa manera, mentre el pacient no ho autoritzi, les 
dades i detalls del seu patiment no es poden comunicar a ter-
ceres persones, fins i tot a familiars i persones que mantinguin 



relacions de parella o matrimoni amb ells, amb independència 
de l’orientació sexual que ambdós tinguessin, per la qual cosa 
totes les dades relatives al pacient incloses en la seva història clí-
nica es troben emparades pel deure mèdic de secret professional.

V.- Dret a ser tractat amb el respecte i el reconeixement deguts quant 
a ideologia, conviccions religioses i filosòfiques, procurant, si escau, 
l’assistència necessària al pacient, si és aquesta la seva voluntat.

VI.- Dret a rebre informació suficient, continuada i compren-
sible al pacient per part del centre mèdic; relativa al centre 
mateix i relativa al patiment sofert, riscos derivats, explica-
ció detallada del tractament, del diagnòstic i a rebre la informació 
necessària que se’n derivi. Igualment, el pacient té dret a conèixer 
els motius que portin al seu trasllat a altres centres de salut dife-
rents a l’inicial, i és obligat que el trasllat es faci de la forma més 
adequada per al pacient.

VII.- Dret a autoritzar qualsevol tractament que es pugui aplicar al 
pacient, mèdic o quirúrgic, procediments, proves diagnòstiques i 
altres aspectes duts a terme en el centre mèdic. S’entén prohibida 
tota pràctica experimental que no resulti permesa expressament 
pel pacient.

VIII.- Dret a sol·licitar el cessament de l’estada en centres hospi-
talaris, tot acceptant-ne l’alta voluntària. En aquest cas, el centre 
ha d’informar expressament al pacient dels eventuals riscos, con-
seqüències i transcendència a curt o llarg termini que es puguin 
derivar d’aquesta decisió.

IX.- Dret a una mort digna. En aquest sentit, el malalt ha de ser 
informat de la possibilitat d’atorgar testament vital i del seu con-
tingut, i ha de tenir la possibilitat que en aquest cas designi la 
persona que desitgi perquè vetlli pel respecte a la seva decisió. 
Així  mateix, el malalt  ha de poder estar en contacte amb 
la seva família, amics i persona que mantingui amb ell rela-
cions d’afectivitat similars a la matrimonial, amb indepen-
dència de l’orientació sexual; per a això el centre hospi-
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talari ha de facilitar un tracte adequat tant al malalt com a 
aquestes persones que l’acompanyin en els seus últims moments.

X.- Dret a conèixer aquests drets i a fer suggeriments i reclama-
cions davant del seu incompliment per part del personal sanitari. 
En aquest sentit, el centre mèdic ha de difondre aquests drets entre 
tots els seus pacients sense excepció i, particularment, els pacients 
seropositius, facilitant-los la possibilitat de formular en la forma que 
els resulti possible les queixes o suggeriments abans esmentats. 

B.- Quant al dret al treball i els seus diferents àmbits:

I.- Dret d’accés al treball: el lloc de treball compta normalment amb 
diversos filtres per part de l’empresari que fan que moltes perso-
nes valuoses quedin fora del circuit laboral per no reunir les con-
dicions necessàries segons el parer de l’empresa. Una d’aquestes 
condicions pot ser que el treballador sigui seronegatiu, excloent 
així i discriminant el treballador seropositiu, com a conseqüència 
d’això mateix. Una altra cosa és el que passa en l’àmbit de l’accés 
a determinades professions i/o carreres professionals: en el cas de 
certs llocs mèdics en què  s’han de realitzar tasques invasivas en 
el pacient (operacions, obertures en què hi haurà sagnats, etc.) es 
recomana al metge apartar-se d’aquestes tasques i dedicar-se a al-
tres en què no s’hagi de trobar amb aquesta situació amb els seus 
pacients. En altres casos, com per exemple en l’accés a determi-
nats llocs de l’Administració pública, sorprèn que les bases d’accés 
obliguin al fet que el candidat no pugui si més no presentar-se, pel 
fet de ser seropositiu del VIH, si bé les administracions que han 
anat convocant aquestes proves d’accés no dónen en cap cas ex-
plicacions convincents del per què configuren d’aquesta forma les 
condicions que impedeixen al seropositiu ser, per exemple, mosso 
d’esquadra.

II.- Dret del treballador de no comunicar la seva condició de se-
ropositiu del VIH: el treballador no està obligat a comunicar la 
seva situació de seropositivitat, ja que això és una dada que 
concerneix exclusivament a la seva intimitat. És més: qualsevol 
analítica per part de l’empresa que específicament pretengui 



la detecció d’aquesta circumstància ha de comptar amb el 
consentiment exprés del treballador a tal fi. I, en tot cas, les 
mútues patronals que puguin practicar aquestes proves no 
poden posar en coneixement de l’empresa aquesta circums-
tància, tret que existeixi una autorització expressa, ja que en 
aquest cas s’estaria davant un delicte de revelació de secrets.

III.- El deure de rendiment del treballador i el deure d’assistència al 
lloc de treball són dos dels pilars del contracte de treball. No obs-
tant això, no es pot oblidar que en ocasions el treballador seroposi-
tiu haurà d’acudir freqüentment a consultes i proves mèdiques que 
possiblement col·lisionin en horari i calendari amb el de la prestació 
laboral. En aquests casos, l’empresa podria arribar a al·legar una 
falta de rendiment del treballador, arribant en aquest cas a acomia-
dar el treballador. En aquest cas, s’hauria de tenir en compte que 
aquest tipus d’acomiadament estaria vulnerant el dret fonamental 
a la igualtat i el dret a la no discriminació, per la qual cosa se l’ha de 
combatre davant el Jutjat social, invocant que l’acomiadament és 
nul en vulnerar drets fonamentals del treballador.

IV.- El treballador seropositiu pot recórrer també al Servei d’Inspecció 
de Treball del Ministeri de Treball i Assumptes Socials en el cas que 
consideri que se li estan vulnerant els seus drets fonamentals en el 
si de la relació laboral. Això podria conduir a través de l’oportuna 
inspecció al fet que s’imposessin sancions a les empreses discrimi-
nadores o bé vulneradores del dret a la intimitat del treballador o 
bé que haguessin vulnerat la seva dignitat personal.

V.- El treballador seropositiu té també l’opció que l’empresari 
li faciliti un lloc de treball d’acord amb la seva situació de sa-
lut, en el cas que el lloc de treball exercit sigui incompati-
ble amb una situació de salut personal posterior a la inicial.

VI.- El treballador seropositiu pot també demanar ell 
mateix la resolució del contracte de treball davant 
l’incompliment reiterat de les condicions bàsiques de tre-
ball per part de l’empresari, en el cas que es produeixi una 
modificació substancial de les circumstàncies de treball. 
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C.- Respecte de les relacions jurídicoprivades de la persona 
seropositiva.

En les relacions jurídicoprivades es dóna la unió de dues voluntats 
que mitjançant un acord conclouen un contracte, en què cadascu-
na de les parts atén unes obligacions personals que s’equilibren 
amb les de la part contrària. En aquest cas, prima abans de res 
el principi de llibertat de contractació, per la qual cosa inicial-
ment cap de les parts del contracte té cap obligació de contrac-
tar amb l’altra, ni tampoc d’acceptar determinades clàusules. 

Ara bé: mentre que sí que resulta possible en la pràctica que un 
banc es negui a subscriure un crèdit hipotecari a una persona se-
ropositiva o bé que una asseguradora li faciliti una assegurança 
de vida, també és cert que les entitats financeres s’han anat sen-
sibilitzant amb els anys i han descobert la realitat: que ser sero-
positiu no significa una mort amb data concreta, sinó que com a 
molt, existeix un possible minvament en la qualitat de vida de la 
persona. Per això, actualment hi ha bancs i asseguradores que 
contracten les seves pòlisses amb persones seropositives, sense 
més problema. 

Igualment, s’ha de reiterar que no existeix cap obligació per part 
de la persona seropositiva d’haver de sotmetre’s a proves, anàlisis 
o altres situacions que portin a un tercer a conèixer la situació de 
seropositivitat, si bé el fet de no fer-ho, pot implicar que l’empresa 
bancària o asseguradora negui la contractació, si l’esmentada 
prova és una condició imposada i insalvable per a l’interessat.

Qüestions concretes relatives als drets de la persona 
seropositiva ///////////////////////////////////////////////

- És obligatori fer-se les proves del VIH si a l’empresa on tre-
ballo se’m demana? 

No. És obligatori per a l’empresa informar prèviament el tre-
ballador que es faran aquestes proves, però de cap manera no 
poden ser proves no consentides expressament pel treballador.



- La mútua patronal que em realitzi les proves del VIH pot 
comunicar-ne el  resultat a l’empresa?

No. No estem parlant d’una analítica qualsevol, sinó d’una de 
molt concreta que fa referència a dades a les quals només el ser-
vei mèdic pot accedir amb el consentiment exprés del treballador 
i no pot facilitar-les a l’empresa, sense el consentiment també del 
treballador.

- El meu metge de la Seguretat Social pot comunicar a l’empresa 
o a tercers que sóc seropositiu?

No. El metge que ens atén habitualment o esporàdicament en 
el nostre ambulatori o bé en un servei d’urgències no pot facili-
tar a tercers cap tipus d’informació mèdica que faci referència a 
nosaltres: això és un deure del metge basat en el secret profes-
sional i a més, la revelació de dades a altres persones seria un 
delicte. D’altra banda, el metge només estaria obligat a donar 
aquestes dades en el cas de rebre l’ordre d’un jutge, però no-
més en aquest cas exclusiu.

- Se’m pot excloure de ser usuari d’un gimnàs, per ser seropo-
sitiu del VIH?

No. Com s’ha expressat ja, el VIH-SIDA no és una malaltia infec-
tocontagiosa, sinó infectotransmisible; és a dir, que perquè pu-
gui haver-hi algú que es vegés afectat pel VIH s’hauria de donar 
una situació extrema en què el seu torrent sanguini i el d’una 
persona seropositiva es comuniquessin lliurement. Evidentment, 
l’ús d’un banc, d’un aparell de gimnàstica, d’una mateixa dutxa 
o fins i tot d’una tovallola no pot ser mitjà de transmissió del 
VIH i tampoc no tindria sentit que es negués l’ús o l’accés a un 
centre esportiu a qui fos seropositiu.

- Se’m pot negar una hipoteca pel fet de ser seropositiu?

Ser seropositiu només significa que la persona té un nou motiu per 
cuidar-se. Però desgraciadament, hi ha molts bancs i caixes que no 
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conceben que això no sigui així i consideren que el fet que el seu 
client sigui seropositiu suposa que la seva defunció és propera, si bé 
aquestes dues qüestions en realitat no tenen cap relació. La contrac-
tació d’una hipoteca es basa en un contracte privat. I en aquest cas, 
el contracte existeix en el cas que les dues parts manifesten la seva 
voluntat de contractar. Lamentablement, molts bancs es neguen a 
contractar hipoteques amb persones seropositives i, en algun cas, exi-
geixen més garanties de les normals, com que hi hagi avalistes, etc.

- Puc ser acomiadat del meu treball pel fet de ser seropositiu?

No. La llei no contempla en cap cas que una persona seropositiva 
pugui ser acomiadada del seu treball pel fet de ser-ho. Ara bé: la 
llei sí que contempla que el baix rendiment del treballador, o bé la 
falta d’assistència injustificada al lloc de treball poden ser motius 
d’acomiadament. És per tant necessari tenir una gran cura quan 
pel fet de ser seropositiu es falti molt sovint al treball i és neces-
sari justificar l’assistència a consulta mèdica o bé a la realització 
de proves, de manera que no es pugui entendre com absència 
injustificada que pogui donar motiu a un acomiadament.
 
- Haig de comunicar a la meva família, amics i veïns que sóc 
seropositiu?

No hi ha cap obligació de comunicar a família, amics i veïns que 
un és seropositiu. La comunicació d’aquesta dada és una cosa 
totalment personal i no constitueix cap mena d’obligació, sinó 
que cada persona sap quan, on i a qui dir-ho i també a qui no 
comunicar-ho.

- Què puc fer si algú sap que sóc seropositiu i difon aquesta 
notícia?

Defensar-te: ningú ha de difondre una cosa que tu no vols que se 
sàpiga. Per això, si de sobte un tercer que sap que ets seropositiu 
ho difon, és necessari identificar-lo i seguidament, denunciar el 
fet. La condició personal de seropositiu és una cosa que no s’ha 
de difondre sense el consentiment de qui ho és, per això és una 



dada que mereix protecció especial i al mateix temps un secret. 
Per això, si s’escau, és recomanable denunciar la comissió d’un 
delicte de revelació de secrets i per un altre, en cas que qui hagi 
difós la qüestió hagi de guardar un secret especial (metges, per-
sones amb accés a arxius, etc.) possiblement es pugui denunciar 
davant l’Agència de Protecció de Dades, per vulneració de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal.

- Ser seropositiu significa ser discapacitat?

No. La discapacitat implica una disminució de capacitat física o bé 
mental de la persona, cosa que no passa pel fet de ser seropositiu 
del VIH-SIDA.

- Puc casar-me sent seropositiu?

Per descomptat. Ser seropositiu no invalida per casar-se en cap cas. 
Una altra cosa és que amb la teva parella mantinguis les degudes 
precacucions per evitar la transmissió del virus. És important deixar 
clar que no s’exigeix cap tipus de prova mèdica per contraure ma-
trimoni.

- Pot ser expulsat un ciutadà estranger per ser seropositiu?

No. Pel sol fet de ser seropositiu, no pot ser expulsat, però si con-
corre algun altre motiu diferent, l’expulsió del ciutadà estranger 
pot arribar a basar-se en aquesta altra causa.

- Es pot obtenir permís de residència en el cas que un ciutadà 
estranger sigui seropositiu?

Sí. No tots els països del món donen un tractament a la persona se-
ropositiva com ho fa l’Estat espanyol. Per a aquests casos i sempre 
que es pugui demostrar que la tornada al país d’origen pot suposar 
un falta de tractament i deteriorament de la salut de la persona 
seropositiva, és possible que el Govern concedeixi el permís de 
residència a Espanya per causes humanitàries.
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- Es pot retirar la custòdia o la pàtria potestat a una persona 
seropositiva respecte dels seus fills?

No. El fet de ser seropositiu no és cap limitació per exercir les fun-
cions de criança i cura dels fills, per la qual cosa és impossible que 
es privi a un pare o mare seropositius dels seus drets enfront dels 
seus fills.

- S’impedeix l’entrada a Espanya de persones seropositives?

No. No s’exigeix cap tipus de prova mèdica prèvia per a l’entrada 
a Espanya a cap persona.
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