
L’avantprojecte de Llei Orgànica de Protecció de la Vida del Concebut i dels Drets de 
la Dona Embarassada és el títol del projecte amb el que el Govern Espanyol presidit 
per Mariano Rajoy pretén derogar la llei d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs de 
2010. 

Una llei que marca la diferència amb la resta d’estats europeus. No tan sols perquè 
la majoria comptin amb legislacions més progressistes (en quant a permissivitat) 
sinó perquè va a contracorrent de les investigacions i estudis especialitzats en salut 
i drets de les dones.

En la seva presentació, així com en declaracions posteriors, el mateix Govern va 
ressaltar que és una volta a 1985 (data d’entrada en vigor de la primera legislació 
que permetia l’avortament a l’Espanya desprès de la dictadura del General Franco)
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Atenent al contingut de l’avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres, però, podríem 
parlar fins i tot de dates anteriors, ja que es limiten supòsits que al 1985 si estaven despenalitzats 
(com les malformacions fetals).

Però a banda de les comparatives amb la resta d’Estats, l’anàlisi del contingut d’aquest 
avantprojecte ens indica que va més enllà d’una esmena o rectificació de la llei de 2010. Es 
tracta de tota una contrareforma de l’àmbit sexual i reproductiu de les dones, passant dels 
drets individuals a excepcions puntuals i extraordinàries.

Aquests canvis tenen una gran repercussió en la vida de les dones. En aquest sentit, la seva 
reivindicació ha estat una demanda històrica dels moviments feministes, que des dels seus 
inicis van lluitar per capgirar unes societats clarament patriarcals: el paper social atorgat 
forçosament a les dones, definint-les com a sers asexuals i lligats vitalment a la reproducció 
com a obligació, reduïa la possibilitat de gaudir una vida lliure i escollida per elles mateixes. 

A partir d’aquestes desigualtats, els moviments feministes van liderar la demanda de canvis 
legislatius per garantir els drets socials i polítics de les dones.

Així ha estat a països com Espanya, que especialment a partir de la Segona República, va 
començar a situar a les dones al centre dels espais públics. Aquest camí, però, va veure’s truncat 
per les dècades de règim franquista, que va derogar avanços com la reforma educativa (escola 
mixta,coeducació) i la primera de les normatives per permetre l’exercici de la “interrupció 
artificial de l’embaràs” aprovava el 1937 pel Govern de la Generalitat:

Art. 2n. Es consideraran motius justificats per a la pràctica de l’avortament, les 
raons d’ordre terapèutic, eugènic o ètic.
Art. 3r. Els casos de sol·licitud d’avortament no terapèutic ni eugènic, s’efectuaran 
exclusivament a petició de la interessada sense que ningú dels seus familiars o 
propers puguin presentar després reclamació respecte al resultat de la intervenció.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº9, 9 de gener de 1937

Les rígides imposicions de la dictadura van fer ajornar els avenços en drets durant més 
anys que la resta de països europeus, però mai es va acabar amb la pràctica dels avortaments: 
a més de l’opció de viatjar a altres països, a Espanya hi havien clíniques i persones que 
clandestinament ho exercien, amb condicions habitualment deplorables.

Especialment a finals del franquisme, els moviments de dones van començar a posar en 
marxa serveis d’atenció i suport a les dones que units a les lluites polítiques impulsarien els 
canvis cap a una democràcia amb igualtat: gràcies a les moltes accions desenvolupades a nivell 
associatiu  i dins dels partits polítics l’any 1985, finalment, s’aprovava la llei de supòsits que 
estaria vigent fins a 2010.

Des del mateix feminisme van existir crítiques per considerar-la una legislació encara 
molt limitada, ja que no permetia l’avortament d’una manera lliure i habitualment s’havien 
de cercar supòsits com el del “dany psicològic”. Però l’oposició més ferma va arribar de 
l’entorn conservador, que ja havia actuat prèviament per endarrerir l’entrada en vigor de la 
llei mitjançant recursos al Tribunal Constitucional, i posteriorment impossibilitant que es 
reformés al Congrés dels Diputats per incloure més supòsits. 

D’acord amb aquesta trajectòria no es cap novetat l’animadversió envers la nova legislació 
aprovada l’any 2010 sota el Govern socialista de José Luís Rodríguez Zapatero.

La llei impulsada pel Ministeri d’Igualtat -departament encapçalat per Bibiana Aído- va 
suposar un canvi en la concepció dels drets sexuals i reproductius. De fet, la majoria dels 
projectes i estratègies iniciades per l’extint Ministeri d’Igualtat van envoltar-se de mites i 
crítiques no sempre constructives. Un efecte alhora esperat, tenint en compte que es tractava 
del primer departament que en la història d’Espanya liderava específicament les polítiques de 
gènere.
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Així, si la llei de 1985 era una modificació del Codi Penal per despenalitzar l’avortament 
en algunes situacions (ordre mèdica, eugenèsica y ètica) la de 2010 suposa un projecte per 
“abordar la protecció i garantía dels drets relatius a la salut sexual i reproductiva de manera 
integral”. 1

En resum, la Llei Orgànica 2 de 2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs permet l’avortament lliure fins les 14 setmanes: amb informació 
prèvia sobre recursos, drets i ajudes a la maternitat, així com un període de reflexió mínim de 
3 dies. Així mateix, incorpora les definicions i recomanacions de la Organització Mundial de la 
Salut, així com mesures per garantir aquests drets de les dones.

Un bon exemple de reaccions contràries a aquesta llei el trobem als titulars de la premsa, 
on observem la intenció per part dels governs conservadors de no garantir la seva aplicació: 
“Murcia no acatará la llei de l’avortament fins que es pronunciï el Tribunal Constitucional”, “El 
PP boicoteja la llei de l’avortament des del primer dia”, etc. 

Quatre anys més tard, amb el Partit Popular al Govern, el Ministre de Justícia, Alberto 
Ruíz-Gallardón impulsa una nova legislació de supòsits. Així, tot i que ja era evident que 
mai s’ha aconseguit un consens ampli entre els dos principals partits (PP i PSOE) en quant a 
l’avortament (Rubiales, 2014) amb el projecte presentat per Ruíz-Gallardón és trenquen tots 
els procediments lògics: no s’analitzen els efectes de l’anterior llei, ni s’especifiquen quins 
canvis pràctics es pretenen amb la nova.

Una norma indefensable des del punt de vista de la salut

Ens trobem amb un avantprojecte que no es pot defensar des del punt de vista sanitari: 
el Govern no ha pogut argumentar que amb aquesta contrareforma es redueixi el número 
d’avortaments (algunes organitzacions anomenades “provida” sí han continuat amb la idea de 
reduir els avortaments mitjançant la seva restricció).

Aquest dèficit argumental obeeix a que diferents estudis com els publicats per la 
Organització Mundial de la Salut ens asseguren que restringir l’accés a l’avortament, en 
comptes de reduir el número d’avortaments, els amplia. Això suposa un augment d’aquelles 
intervencions insegures a les que recorren les dones (recordem les clíniques i pràctiques 
clandestines durant els anys del règim franquista) i que suposen un perill per la seva salut. 
Fins i tot es demostra un augment de la morbimortalidad de les dones.2 

“Les restriccions legals, a més d’altres barreres, comporten que moltes dones 
recorrin a l’inducció de l’avortament o es faci un avortament amb professionals no 
especialitzats.”

Per tant, oferir més garanties i facilitats (menys barreres) per l’exercici de l’avortament 
segur no suposa cap augment d’aquestes intervencions. Precisament amb la llei de 2010 
vigent s’han reduït el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (un 5% en 2012) 

El dret no ha d’entendre de pecats

Argumentalment sí podem parlar d’una reforma moralista, amb uns principis que poden 
compartir algunes persones però que no es poden estendre de forma obligada a totes les 
dones. Així doncs, no hauria d’ésser estrany que un govern conservador -fins i tot catòlic- 
legisli a favor dels drets sexuals i reproductius. En aquest sentit, trobem l’exemple de l’executiu 
francès que va aprovar l’any 1975 una llei de l’avortament. 

La Ministra Simone Veil recordava que “el dret no ha d’entendre com a delicte una conducta 
que una determinada religió considera pecat” i per això havien d’aprovar una llei dirigida a 
tota una població, més enllà de les seves creences (que eren conservadores).

1 - Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
2 - Ganatra, Bela, Update on Safe Abortion Guidelines and the context of Unsafe abortion, OMS 2012
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Educació: clau per garantir la llibertat de decisió

Per defensar aquesta contrareforma, el Ministre de Justícia també va adduir a una suposada 
“violència estructural” que impedeix a les dones continuar amb el seu embaràs. I tot i que això 
és fals, encara que fos cert no es resoldria amb una llei restrictiva dels drets.

L’educació és, novament, la clau que permet garantir la llibertat de decisió de les dones. 
La millor manera de permetre que tinguin una opinió formada, així com reduir el nombre 
d’embarassos no desitjats.

Per aquest motiu, feia anys que el Ministeri de Sanitat (especialment a partir de 2004) 
comptava amb accions informatives que serien continuades posteriorment pel Ministeri 
d’Igualtat. Aquestes, es dirigien sobretot a la gent jove a través dels centres educatius, i fins i tot 
per mitjans digitals com les xarxes socials (trobem campanyes molt conegudes i mediàtiques 
com “Yo pongo condón” o “El embarazo es cosa de 2”).3

Les accions dirigides a col·lectius claus, com el jovent, forment part de l’estratègia de salut 
sexual i reproductiva que garanteix la Llei de 2010. Però no ha calgut la derogació de la llei, 
per tal que ja hagin desaparegut de facto les campanyes sobre sexualitat per part del Govern 
Central. Fins i tot algunes comunitats autònomes han restringit la informació i educació sexual 
als centres educatius.

Precisament, l’avantprojecte suposa una restricció de la informació que també afectaria a la 
publicitat o informació sobre avortaments que restaria prohibida, contravenint novament les 
recomanacions de la OMS.

A més d’aquests retrocessos, la “llei Gallardón” ens porta cap a la invisibilitat i dificultat 
per accedir als anticonceptius (inclosa la píndola de l’endemà) impedint així la reducció del 
nombre d’embarassos no desitjats.

 “Minimizar el índice de embarazos no deseados (es posible) mediante el suministro 
de información y servicios anticonceptivos de buena calidad, que incluyen una 
amplia gama de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y 
educación sexual integral” 4

A l’àmbit juvenil recau també l’enèsim dels efectes de la contrareforma: l’obligació del 
permís paternal o maternal per a noies majors de 16 i menors de 18 que vulguin interrompre 
l’embaràs (amb la llei de 2010 només existeix el deure d’informar, sempre i quant no hi hagi 
cap conflicte o dificultat familiar).

Deixar sense efectes la capacitat de decisió de les dones no té cap sentit, novament, ja que 
actualment la majoria de noies menors de 18 que avorten ja informen a les seves famílies (el 
87% de les joves informen als seus pares o tutors legals i a més assisteixen amb la companyia 
d’aquests). Tanmateix, la OMS recomana no requerir autoritzacions per accedir a l’IVE: 
aquestes no garantizen l’opinió de les dones i allarguen el procés. 

En qualsevol cas, el Govern argumenta que excepcionalment, i en cas de conflicte, es pot 
accedir a la justícia: Una dificultat que s’afegiria al pas per dos metges que la llei també imposa.

Doble pas mèdic: doble barrera

Per tal d’admetre l’interrupció de l’embaràs, la contrareforma estableix el pas per dos 
metges que validin el supòsit pel qual es permetria avortar. Aquest fet deixa entreveure una 
manca de judici en les dones i suposa una demora més enllà dels 7 dies posteriors als quals 
també s’obligaria.

3 - A més de campanyes als mitjans de masses (TV, ràdio, prensa, etc.) en destaquen les webs de recursos i assessorament.
4 - WHO, Safe Abortion.Technical  and policy guidance for health systems, Second edition, 2012.
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Normes i barreres que dificultes l’accés a l’avortament segur i que s’haurien 
d’eliminar, segons la OMS (Ganatra,Bela. 2012):
-L’autorizació de tercers
-Restringir els mètodes disponibles d’avortament
-La restricció de la gama de proveïdors i les instal•lacions.
-L’objecció de consciencia sense garantia de remissió
-Períodes d’espera obligatoris
-Retenció o desvirtuament de la informació sanitària

Tornant a “l’Àngel de la llar”

La Llei Orgànica de Protecció de la Vida del Concebut i dels Drets de la Dona Embarassada, 
manca d’arguments científics però s’acompanya d’un especial component “moralitzant”, amb 
algunes formulacions que podem incloure dins el neomasclisme5: ho veiem molt clarament 
quan en la presentació de l’avantprojecte s’indica que es pretén protegir “els drets de la 
dona” i “actuant sempre en l’interès de les dones”6 però sempre es supedita aquest dret al del 
nasciturus. Fins i tot el Ministre de Justícia va reclamar que “els drets de les dones no poden 
tenir prevalença sobre els del no nascut”.

Per tant, tot i que el redactat no indica en cap moment que les dones tinguin menys drets o 
llibertats, la seva interpretació implica supeditar la seva decisió al pas per més d’un professional 
mèdic i més temps de reflexió obligatori. A la pràctica això es una restricció de la seva llibertat. 
Fins i tot la seva dignitat queda en entredit quan en molts casos caldrà argumentar l’existència 
de “problemes psicològics” com a supòsit per interrompre l’embaràs7.

A més, el camí emprés amb aquest projecte trenca la igualtat d’oportunitats entre les 
mateixes dones: obre un abisme entre les que poden costejar-se l’accés a uns serveis privats 
en qualssevol país europeu, i les que tan sols poden recórrer a pràctiques clandestines (si 
escau).

D’altra banda, analitzant el rerefons d’aquestes mesures s’observa un retorn de les dones 
al paper “d’Àngel de la llar” del que fa anys van començar a desempallegar-se. Com assenyala 
Mary Nash, aquest discurs de la domesticitat definia a les dones com a éssers “asexuals i 
maternals” assentant la idea de que son “carents d’expressió sexual”. 

Justament, una llei de supòsits que aborda l’embaràs a banda de la sexualitat trenca amb 
la situació real de les dones que fins ara (però des de fa pocs anys) han pogut desenvolupar 
lliurement la seva sexualitat i reproducció (si així ho decideixen).

En conclusió...

Qualsevol anàlisis d’impacte de gènere realitzat sobre aquest avantprojecte -i d’alguna 
manera aquest article n’és una aproximació- deixaria sense efectes totes i cadascuna de les 
mesures adoptades: ni la reducció en supòsits excloents, ni l’autorització necessària per les 
majors de 16, ni l’eliminació de l’educació sexual, ni el període d’espera d’una setmana o el pas 
per dos facultatius son mesures destinades a reduir el nombre d’interrupcions voluntàries de 
l’embaràs o garantir els drets de la dona embarassada. 

A l’Espanya de 2014 aquest avantprojecte és una iniciativa destinada al fracàs, ja que 
encara que continués el procés legislatiu i s’aprovés, a la pràctica, els seus efectes no estarien 
mai desenvolupats a tot el territori. Així, l’anomenat feminisme institucional ha implantat des 

5 - A grans trets, parlem de neomasclisme en les actituds que suposadament defensen la igualtat de dones i homes però que critiquen les 
accions que fan efectiva aquesta igualtat: es a dir, s’aparenta estar a favor del canvi, però s’impedeix qualsevol canvi que ho faci realitat.
6 - Intervenció de Alberto Ruíz-Gallardón a la roda de premsa del Consell de Ministres del 20 de desembre de 2013
7 - Encara que molts professionals mèdics titllen de “complicat” que dos metges profetitzin danys psicològics futurs o permanents en les 
dones, per tal d’autoritzar un avortament.
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de fa anys una xarxa que entre d’altres qüestions tracta de garantir drets sexuals i reproductius 
de les dones. Alguns organismes de comunitats autònomes com l’Instituto Andaluz de la Mujer, 
centres de salut i serveis municipals ja han deixat clara la seva posició de no deixar a les dones 
sense atenció i assessorament. 

D’altra banda, les mobilitzacions dels moviments feministes, amb la complicitat de partits 
polítics, i l’arranjament en les posicions d’organismes internacionals com la OMS o Nacions 
Unides, fan que aquesta contrareforma sigui inviable al llarg del temps. 

En definitiva, l’experiència ve marcada per les lluites de dècades enrere, però mentre que 
abans es lluitava per avançar, avui es tracta de lluitar per tal que no es derogui una llei que es 
constata com a eficaç, justa i necessària. Homes i dones hem de fer nostra aquesta reivindicació. 
Pel contrari, amb projectes com la llei Gallardón perdrem un model d’homes i dones lliures i 
iguals que encara està en construcció.
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