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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL DRET A INTERROMPRE 

VOLUNTÀRIAMENT L’EMBARÀS AL SISTEMA SANITARI (302-00019/13)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

 Aprovar el Reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d'universalització 

de la sanitat a Catalunya, garantir l'accés a l'atenció de salut sexual i 

reproductiva de les dones i persones embarassades, d'acord amb allò 

establert a l'article 2 de la Llei, que es trobin a Catalunya, inclòs l'accés a la 

interrupció voluntària de l'embaràs. 
ACCEPTADA ESMENA 1 DE JxCat I ERC 

Aprovat: 120 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs) i 13 vots 

en contra (Vox i PPC) 

 Anul·lar, per part del Departament de Salut, els convenis públics o 

contractes en centres sanitaris on es practiquen objeccions de consciència 

com a mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats dels 

centres on l’església en forma part. 

Aprovat: 50 vots a favor (ERC, CUP i ECP), 19 vots en contra (Vox, Cs i 

PPC) i 64 abstencions (PSC-Units i JxCat) 

 Impedir que es produeixin objeccions institucionals en la pràctica de la IVE. 
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 JxCat I ERC 

Aprovat: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 13 vots en 

contra (Vox i PPC) i 6 abstencions (Cs) 

 Garantir la realització d’IVE als hospitals de referència de cada regió 

sanitària amb l’objectiu que les IVE’s s’assumeixin des de la sanitat pública 

i no siguin derivades a centres privats i concertats en tots els territoris.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 4 JxCat I ERC 

 Garantir l'existència d'ASSIR autoritzats per realitzar avortaments 

farmacològics en totes les regions sanitàries. 
ACCEPTADA ESMENA 5 DE JxCat I ERC 

 Garantir a tot el territori l'opció d'elecció del mètode farmacològic o 

instrumental de forma igualitària i que la informació per l'elecció sigui 

basada en l'evidència, el confort i la tria de la dona, exclusivament. 
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 Vetllar perquè la informació sobre l'avortament sigui veraç, accessible, 

adaptada i de proximitat per a tot la ciutadania, en relació a tots els 

procediments mèdics que s’utilitzen per a la IVE i els tràmits que suposa.  

 Instar al Ministeri d'Educació a impulsar l'article 8 de la LO 2/2010 sobre la 

formació de professionals de la salut amb perspectiva de gènere en els 

programes curriculars de les carreres relacionades amb la medicina i les 

ciències de la salut, incloent la investigació i formació en la pràctica clínica 

de la interrupció voluntària de l'embaràs. 
ACCEPTADA ESMENA 6 DE JxCat I ERC 

 Generar un espai de referència tant a nivell assistencial com científic en 

l'acompanyament, la recerca, la formació i la tècnica de l'avortament i, a la 

vegada, que pugui fer el seguiment, avaluar i incidir en el retiment de 

comptes de forma independent. 
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 7 JxCat I ERC 

 Combatre els assetjaments per part de grups fonamentalistes contra 

dones i professionals que accedeixen als centres que practiquen 

avortaments. 

 Impulsar l’Educació Afectiva i Sexual integral com a element 

fonamental els currículums educatius, de forma obligatòria, amb l’objectiu 

d’ajudar les persones a obtenir les eines i la informació per prendre 

decisions lliures, autònomes i informades sobre el sexe i la sexualitat. 

 Garantir l’equitat menstrual i anticonceptiva, avançant cap a 

l’anticoncepció universal i gratuïta per tal de superar les barreres 

econòmiques existents. 

 

Aprovats: 120 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs) i 13 

vots en contra (Vox i PPC) 

 


