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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
29 de gener del 2014

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI MÉS, Gabriel BARCELÓ I MILTA,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS
Autor/a de la iniciativa : Fina SANTIAGO I RODRÍGUEZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Tipus d'iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació :
Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Consideram que aquest Parlament ha de donar a conéixer
el seu parer en relació a un avantprojecte, com el que ens ocupa, abans que sigui aprovat
definitivament. Aquesta possible llei és un despropòsit que pretén sumir novament a les dones de
les Illes Balears a una tutela que, com a societat, fa anys ja havíem deixat enrera.
Organ de debat:
PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Per a la retirada de Llei Orgànica de protecció al concebut. Llei que modifica la Llei 2/2010
de Salut Sexual i Reproductiva i d’interrupció Voluntària de l’Embaràs.
Contingut de la iniciativa :
El dia 20 de desembre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de Llei Orgànica
de protecció al concebut. Llei que modifica la Llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i
d’interrupció Voluntària de l’Embaràs.
Aquesta modificació suposa que la dona, davant un embaràs no desitjat, no ho podrà interrompre
voluntàriament de forma lliure i responsable, com era fins ara, fins les 16 setmanes de gestació.
Així doncs, es substitueix una llei de terminis per una de supòsits.
Aquesta és una llei de supòsits absolutament restringida a :
- Fins a 12 setmanes en cas de violació.
- Fins a 22 setmanes quan l’embaràs suposi un perill per a la salut de la dona. En aquest cas serà
necessari un informe previ emès per dos metges especialistes en la patologia que genera el perill
per a la dona i alienes al centre on es practiqui l’avortament.
- Fins a 22 setmanes en el cas d’anomalies del fetus sempre que estigui acreditat medicament i
suposi un risc psicològic o físic per a la dona. Serà necessari un informe signat per un metge i no
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dos, i un altre sobre el fetus.

La Llei 2/2010 suposava equiparar-nos a Europa, l’avantprojecte ens hi allunya i, per contra, ens
aproxima a països amb escassa tradició democràtica o països on l’estat i la església encara es
confonen.
La interrupció de l’embaràs és una conseqüència dels embarassos no desitjats, i la realitat
confirma que el tipus de normativa no és determinat en el nombre d’avortaments: l’educació
sexual, la política de planificació familiar i les creences religioses de la població són més
determinants. Les lleis que restringeixen l’accés a l’avortament no fan que és redueixi, però si que
condueixen a les dones a avortar de manera clandestina amb escasses garanties sanitàries o
haver d'anar a països veïns.
Des de l’aprovació al Consell de Ministres hi ha hagut un gran rebuig social i polític. Entre altres
aspectes per que l’avantprojecte de llei:
•

•

Atenta contra el dret a decidir i controlar la pròpia fertilitat. Dret d'igualtat d'homes i
dones recollit en l'acceptada normativa internacional i nacional com la Conferència
Mundial de Drets Humans del 1993, la Conferència Internacional sobre Població i
Desenvolupament (CIPD), la IV Conferència Mundial sobre la Dona, Beijing 1995 i la
Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona de
1999.
Aquesta reforma no respon a una demanda social, en canvi genera un conflicte de
drets inexistent en l'actualitat i trenca l'ampli consens amb el qual va comptar la llei
actualment en vigència, que té al seu favor la majoritària acceptació social
independentment de la tendència política que es mostri.

Per tots aquets motius el grup parlamentari MES proposa a debat la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1) El Parlament de les Illes Balears rebutja l’avantprojecte de Llei Orgànica de protecció al
concebut. Llei que modifica la Llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i d’interrupció Voluntària
de l’Embaràs.
2) El Parlament de les IIles Balears insta el Govern de l'estat perquè retiri l’avantprojecte de Llei
Orgànica de protecció al concebut. Llei que modifica la Llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva
i d’interrupció Voluntària de l’Embaràs.
3) El Parlament de les Illes Balears reconeix l’avanç que va suposar la Llei 2/2010 de Salut Sexual
i Reproductiva i d’interrupció Voluntària de l’Embaràs.

Gabriel BARCELÓ I MILTA

Fina SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.5 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 2

