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Ref.: 302MGF22051300004

A LA MESA DEL PARLAMENT
PARLAMENT

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament del Parlament, presenta la transacció següent a les esmenes
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció voluntària de
l’embaràs (tram. 302-00037/10).

1
Esmena núm. 1

De modificació
De modificació del text. Nova redacció
«1. El Parlament de Catalunya rebutja la revisió anunciada pel Govern de l’Estat
de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs i de qualsevol revisió legislativa que com-

porti un retrocés en la llibertat a decidir de les dones sobre el seu propi cos i
en la garantia dels drets sexuals i reproductius.

2. El Parlament de Catalunya ratifica el dret de les dones a tenir el control i a
decidir lliurement i responsable sobre la seva sexualitat, inclosa la salut sexual
i reproductiva, així com la maternitat i la interrupció voluntària de l’embaràs,
lliure de pressió, discriminació i violència, i dins dels límits establerts a la lega-

litat vigent.

3. El Parlament de Catalunya constata que la Llei orgànica 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs,

actualment vigent:
a) Garanteix els drets fonamentals de les dones en l’àmbit de la salut
sexual i reproductiva i genera condicions per la interrupció voluntària de
l’embaràs amb garanties jurídiques i seguretat per la salut de les dones.
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Aquesta

llei

s’adequa

a

les

recomanacions

internacionals

de

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) entorn de l’anticoncepció i
l’avortament sense riscos, els tractats internacionals subscrits per Espanya amb Nacions Unides i les resolucions del Consell d’Europa i del Parlament Europeu.

b) Prioritza i reforça les polítiques públiques de promoció de la salut sexual i prevenció dels embarassos no desitjats, concretant l’accés universal a les prestacions, el desenvolupament polítiques educatives, comunitàries i sanitàries, i estableix un model integral de política de salut
pública entorn de la salut sexual i reproductiva.

c) Respecta, seguint les diverses recomanacions d’experts internacionals
i l’aplicació del dret comparat, la interrupció voluntària de l’embaràs de
terminis combinada amb determinats supòsits d’indicació terapèutica,
garantint a les dones l’adopció d’una decisió lliure i informada en un
període concret de la gestació exercint l’“autodeterminació conscient”.

d) Assegura la protecció de la intimitat i la confidencialitat en la xarxa
sanitària pública o vinculada a la mateixa que presta la interrupció voluntària de l’embaràs (a Catalunya amb un paper prioritari dels centres
de salut i dels serveis d’ASSIR), així com la seguretat jurídica i els drets
dels professionals sanitaris directament implicats, també regulant la objecció.

e) Reforça la seguretat jurídica en la pròpia regulació dels supòsits legals de la interrupció voluntària de l’embaràs derogant la tipificació penal, tal com va ser expressada en la disposició derogatòria de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a blindar:
a) Les polítiques públiques de promoció i de prevenció entorn la salut
sexual, i reproductiva, de llarga tradició a Catalunya, i objectivament
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eficaces, i incorporades plenament a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre,
de salut pública, que crea l’Agència que al llarg d’aquest any ha
d’incorporar de manera normalitzada aquestes polítiques en la compra
de serveis.

b) La promoció d’hàbits i conductes afectives i sexuals saludables, amb
actuacions a nivell universal (en l’àmbit escolar, comunitari i sanitari) i
actuacions a nivell específic en població vulnerable. Promoure una aten-

ció de qualitat en serveis accessibles a la salut sexual, millorant la vivència de la sexualitat de manera integral, autònoma, diversa, igualitària, plaent, responsable, saludable i respectuosa al llarg de la vida on els
drets sexuals i reproductius de dones i homes, amb independència de
les seves opcions i orientacions sexuals i identitat de gènere, quedin
garantits.
- En l’àmbit d’actuacions universal: El Programa Salut i Escola,
amb el Departament d’Ensenyament a través dels professionals
d’infermeria de l’atenció primària en instituts d’educació secundària, clau per l’orientació dels adolescents en la sexualitat responsable, la contracepció i la prevenció de les infeccions de
transmissió sexual (ITS/VIH-SIDA).
- En l’àmbit sanitari: les garanties de l’accés universal a
l’anticoncepció, en risc des de l’aprovació del Reial Decret-llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, donat que aquest trenca amb la
universalitat

del

sistema;

la

dispensació

gratuïta

de

l’anticoncepció d’emergència en la xarxa sanitària pública i
l’accés a aquesta des de les oficines de farmàcia comunitària;
Mantenir les webs informatives interactives del Departament de
Salut (canalsalut.gencat.cat, www.sexejoves.gencat.cat); generalitzar a tots els centres de salut de Catalunya el lideratge de les
polítiques de promoció de la salut sexual, de la prevenció
d’ITS/VIH-SIDA (de manera conjunta amb les ONG i altres agents
comunitaris) i embarassos no desitjats i de la protocol•lització
dels IVE’s farmacològics, ofertant-los abans de les 8 setmanes
d’embaràs a tots els centres de salut, centres especialitzats i ASSIR.
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- En l’àmbit comunitari: la implicació dels agents de salut escolars, moviments socials i municipalisme, amb una visió compartida, comuna i integrada, per fomentar el benestar emocional, els
hàbits

saludables,

l’afectivitat

i

socialització

garantint

l’accessibilitat a l’anticoncepció a tothom amb programes específics per la població més vulnerable, especialment joves i dones
amb baix nivell formatiu i socio-econòmic, joves i dones que viuen en barris desafavorits, i joves i dones de centres tutelats.

c) Dotació pressupostària suficient per als departaments de Salut i Ensenyament perquè puguin portar a terme les polítiques de salut sexual
afectiva i reproductiva.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a presentar a la

Comissió de Salut de la Cambra, abans d’acabar l’any 2013, l’avaluació de les
polítiques públiques de salut sexual, afectiva i reproductiva del període 20112013, així com les propostes d’acció fins el 2015.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013
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