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DEFINICIÓ I OBJECTIUS     

 

•••• EN QUÈ CONSISTEIX? 
 
L’ interrupció de l’embaràs pot estar motivada per factors diferents:
 

� Interrupció de l’embaràs a petició de la dona:es 
primeres catorze setmanes a petició de l

• S’hagi informat a la dona sobre els drets, prestacions i ajudes públiques de 
recolzament a la maternitat.

• Que entre aquesta informació i la intervenció
dies. 

 
� Interrupció per causes mèdiques: 

doni una de les següents circumstàncies:
• Que no es superin les vint

risc per la vida o la salut de l’embarassada i així consti en un dictamen emès amb 
anterioritat a l’ intervenció per un metge especialista diferent del que la practiqui o 
dirigeixi. En cas d’urgència per risc vital per la gestant es podrà prescindir d
dictamen. 

• Que no es superin les vint
greus anomalies en el fetus i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la 
intervenció per dos metges especialistes diferents del que la practiqui o

• Més enllà de les vint
amb la vida i així consti en un dictamen emès amb anterioritat per un metge 
especialista, diferent al que practiqui la intervenció, o quan es detecti en el 
malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi 
un comitè clínic

 

• FINALITAT  
 
La llei de l’avort té per objectiu garantir els drets fonamentals en l
reproductiva, regularles condicions de l’ interrupció voluntària de l
obligacions dels poders públics. 
sempre salvaguardant el dret al lliure desenvolupament de la person
i moral, a l’ intimitat, a la llibertat ideològica i a la no discriminació. 
 

•••• CAL TENIR PRESENT QUE: 
 

� Per tal de dur a terme l’ interrupció de l’embaràs es necessari que es donin una sèrie de requisits:
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embaràs pot estar motivada per factors diferents: 

embaràs a petició de la dona:es podrà interrompre l
primeres catorze setmanes a petició de l’embarassada sempre que: 

hagi informat a la dona sobre els drets, prestacions i ajudes públiques de 
recolzament a la maternitat. 
Que entre aquesta informació i la intervenció hagin transcorregut un mínim de tres 

Interrupció per causes mèdiques: excepcionalment, es podrà interrompre l’embaràs quan es 
doni una de les següents circumstàncies: 

Que no es superin les vint-i-dues setmanes de gestació i sempre que existeixi un 
risc per la vida o la salut de l’embarassada i així consti en un dictamen emès amb 
anterioritat a l’ intervenció per un metge especialista diferent del que la practiqui o 
dirigeixi. En cas d’urgència per risc vital per la gestant es podrà prescindir d

Que no es superin les vint-i-dues setmanes de gestació i sempre que existeixi risc de 
greus anomalies en el fetus i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la 
intervenció per dos metges especialistes diferents del que la practiqui o
Més enllà de les vint-i-dues setmanes, quan es detectin anomalies fetals incompatibles 
amb la vida i així consti en un dictamen emès amb anterioritat per un metge 
especialista, diferent al que practiqui la intervenció, o quan es detecti en el 
malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi 
un comitè clínic. 

avort té per objectiu garantir els drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual i 
condicions de l’ interrupció voluntària de l’embaràs i establir les corresponents 

obligacions dels poders públics. Així doncs, es garanteix l’accés a la interrupció voluntària de l
sempre salvaguardant el dret al lliure desenvolupament de la personalitat, a la vida, a la integritat física 
i moral, a l’ intimitat, a la llibertat ideològica i a la no discriminació.  

E:  

l’ interrupció de l’embaràs es necessari que es donin una sèrie de requisits:

FI

T

X

A

octubre/2105  

podrà interrompre l’embaràs dins de les 

hagi informat a la dona sobre els drets, prestacions i ajudes públiques de 

hagin transcorregut un mínim de tres 

excepcionalment, es podrà interrompre l’embaràs quan es 

dues setmanes de gestació i sempre que existeixi un greu 
risc per la vida o la salut de l’embarassada i així consti en un dictamen emès amb 
anterioritat a l’ intervenció per un metge especialista diferent del que la practiqui o 
dirigeixi. En cas d’urgència per risc vital per la gestant es podrà prescindir del 

dues setmanes de gestació i sempre que existeixi risc de 
greus anomalies en el fetus i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la 
intervenció per dos metges especialistes diferents del que la practiqui o dirigeixi. 

uan es detectin anomalies fetals incompatibles 
amb la vida i així consti en un dictamen emès amb anterioritat per un metge 
especialista, diferent al que practiqui la intervenció, o quan es detecti en el fetus una 
malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi 

àmbit de la salut sexual i 
embaràs i establir les corresponents 

Així doncs, es garanteix l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs 
alitat, a la vida, a la integritat física 

l’ interrupció de l’embaràs es necessari que es donin una sèrie de requisits: 
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• Que sigui practicat per un metge especialista o sota la seva direcció.
• Que es realitzi en un centre públic o privat acreditat.
• Que es realitzi amb el consentiment exprés i per escrit de la dona embarassada, o , en el 

seu cas, del representant legal. 
 

� A partir de la reforma de la ll
PP i la seva conseqüent entrada en vigor el 15 de juliol del 2015, les noies 
requeriran el consentiment patern per tal de poder exercir el dret a avortar.
 

PERSONES DESTINATÀRIES 

� Dones embarassades de fins a catorze setmanes que vulguin interrompre l’embaràs 
voluntàriament. 

� Dones embarassades de fins a vint
per la vida o la salut de l’embarassada 

� Dones embarassades de més de vint
incompatibles amb la vida. 
 

COM S’HI ACCEDEIX?  I ON CAL ANAR A DEMANAR

A qualsevol centre de salut públic o privat acreditat.

NORMATIVA:  

Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i
l’embaràs. 

PREGUNTES FREQÜENTS: 

 

ON ADREÇAR-SE  PER  MÉS INFORMACIÓ

•••• Dins de la UGT:  
• A la teva Unió o  Federació  
• igualtat@catalunya.ugt.org
• Més informació de contacte a:  

 

•••• Administració pública:  
• Departament de Treball 
• Institut Català de la Dona.

 

TEMES RELACIONATS:  
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practicat per un metge especialista o sota la seva direcció.
Que es realitzi en un centre públic o privat acreditat. 
Que es realitzi amb el consentiment exprés i per escrit de la dona embarassada, o , en el 
seu cas, del representant legal.  

reforma de la llei de l’avortament, aprovada a causa de la majoria parlamentaria del 
PP i la seva conseqüent entrada en vigor el 15 de juliol del 2015, les noies 
requeriran el consentiment patern per tal de poder exercir el dret a avortar. 

PERSONES DESTINATÀRIES  

ades de fins a catorze setmanes que vulguin interrompre l’embaràs 

embarassades de fins a vint-i-dues setmanes d’embaràs sempre que existeixi un greu risc 
per la vida o la salut de l’embarassada risc de greus anomalies en el fetus. 
Dones embarassades de més de vint-i-dues setmanesquan es detectin anomalies fetals 

 

COM S’HI ACCEDEIX?  I ON CAL ANAR A DEMANAR -HO? 

A qualsevol centre de salut públic o privat acreditat. 

ei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció

PREGUNTES FREQÜENTS:  

SE  PER  MÉS INFORMACIÓ 

A la teva Unió o  Federació   
igualtat@catalunya.ugt.org /  93 3298273 
Més informació de contacte a:  www.ugt.cat 

Departament de Treball : www.gencat.cat/treball/ 
Institut Català de la Dona. 
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practicat per un metge especialista o sota la seva direcció. 

Que es realitzi amb el consentiment exprés i per escrit de la dona embarassada, o , en el 

aprovada a causa de la majoria parlamentaria del 
PP i la seva conseqüent entrada en vigor el 15 de juliol del 2015, les noies menors d’edat 

 

ades de fins a catorze setmanes que vulguin interrompre l’embaràs 

sempre que existeixi un greu risc 
 

quan es detectin anomalies fetals 

de la interrupció voluntaria de 
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Pla d’igualtat 
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