
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets en matèria sanitària 

 
1. El Parlament de Catalunya considera que la salut és un dret humà fonamental i indispensable per a 
l'exercici de la resta de drets humans, i que cal garantir-la amb l'accés universal als serveis públics de 
salut i amb el reconeixement i foment de l'exercici dels drets de salut sexual i reproductiva, i que cap 
d'aquests drets no ha de ser limitat per cap motiu discriminatori ni religiós  
 
2. El Parlament de Catalunya constata que com a garantia d'accés a un dret de salut pública, l'accés a la 
interrupció voluntària d'un embaràs ha de ser lliure i gratuït.  
 
3. El Parlament de Catalunya constata que les actuals mesures d'austeritat i les retallades 
pressupostàries tenen un efecte perjudicial, sobretot en el cas de les dones i dels col • lectius d' especial 
vulnerabilitat, quant a accessibilitat als serveis de salut pública, i es compromet a vetllar per a que l'accés 
universal a aquestes serveis no es vegi amenaçat. (REBUTJAT) 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
 
4. a fer les gestions oportunes davant el Govern de l'Estat per demanar la retirada immediata de 
l'Avantprojecte de Llei, anomenat de protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada.  
 
5. A desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat real, la Llei vigent actualment 
(Llei Orgànica 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs) garantint 
l'aplicació del text legislatiu tant en matèria d'educació sexual, com d'anticoncepció i interrupció voluntària 
de l'embaràs:   
 

a. Incrementant el pressupost destinat a la xarxa pública de salut i a la formació dels i les 
professionals, per a garantir l'accés universal i gratuït a una Interrupció Voluntària de l'Embaràs, 
a qualsevol hospital públic català, i a una IVE farmacològica, dins les primeres vuit setmanes 
d'embaràs, a tots els centres de salut, centres especialitzats i serveis d'ASSIR, com fixa la 
Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut. (REBUTJAT) 

b. Blindant les garanties que la Llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat i confidencialitat 
de les dones i professionals que efectuen una interrupció voluntària de l'embaràs limitant 
qualsevol intent de retrocés del Govern de l'Estat en aquesta matèria. 

 
5 bis. A desplegar el Pla d’Innovació en l’Atenció Primària i Salut Comunitària, en el marc del Pla de Salut, 
com a garant de la implementació en tots els centres d’atenció primària i consultoris municipals de les 
mesures següents, per a la completa aplicació de la Llei vigent actualment (Llei Orgànica 2/2010 de Salut 
sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs): 

a. Incrementant el pressupost per a garantir l'accés universal als mètodes d'anticoncepció i 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, com fixa la Resolució 301/X del 
Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut. (REBUTJAT) 

b. Garantint l’accés universal a pràctiques clíniques efectives de planificació de la reproducció, 

mitjançant la incorporació a la cartera de serveis dels anticonceptius d’última generació, 

l’eficàcia dels quals hagi estat avalada per l’evidència científica.  

c. reforçant els recursos destinats a la informació i l'acompanyament de les dones que 
decideixen sotmetre's a una interrupció voluntària de l'embaràs. 

d. Garantint dotació pressupostària suficient per a recuperar el programa Salut i Escola, clau 
per a l'orientació dels i les adolescents, amb la l'ajuda de professionals sanitaris, en la 
sexualitat responsable, la contracepció i la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. 

e. Garantint programes d'educació sexual per a tot l'alumnat (tant a primària com a secundària) 
, que prestin una especial atenció a la igualtat de gènere, al respecte i reconeixement de la 
diversitat sexual. 

 
6. A presentar públicament en compareixença a la Comissió de Salut, dins l’actual període de sessions, 
l'avaluació de les polítiques públiques de salut sexual, afectiva i reproductiva del període 2011-2013 i les 
propostes d'acció fins al 2015.  
 
7. En cas que el Congrés dels Diputats aprovi la llei de protecció dels drets del concebut i de la dona 
embarassada, el Parlament insta el Govern de la Generalitat: 
 

a. A emprendre tots els mecanismes jurídics, polítics i administratius per a que no s'apliqui, i per a 
seguir garantint a Catalunya el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. 

b. A oferir el suport necessari a la societat civil i als/les professionals mèdics que ajudin a les dones 
a poder seguir decidint sobre el seu propi cos.  

 



8. El Parlament de Catalunya es compromet en compliment dels compromisos aprovats durant el Ple del 
debat de política general de setembre de 2013, iniciar en l'actual període de sessions l'elaboració d'una 
llei catalana de Drets i Salut Sexual i Reproductiva.  
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
 

9. A elaborar una nova instrucció o a modificar la instrucció 10/2012 per a garantir l'atenció sanitària 

publica de qualitat a totes les persones que viuen a Catalunya establint els mecanismes adients per a 

garantir l’atenció sanitària també a aquells ciutadans i ciutadanes que no han pogut obtenir 

l’empadronament per l’incompliment de la Llei de Règim Local per part d’alguns Ajuntaments. Aquesta 

nova instrucció ha de garantir:   

 
a. l'atenció sanitària gratuïta a urgències i a l'atenció primària i especialitzada, així com garantir una 

informació clara i una formulació senzilla dels tràmits adequats per l'accés a la Targeta Sanitària 
Individual (TSI).  

b. Qualsevol tipus d'atenció sanitària i l'accés a la TSI -independentment de la seva situació 
administrativa- als i les menors d'edat i a les dones embarassades, tant si volen continuar, com si 
no, el seu embaràs i com a mínim fins al període de puerperi. 

c. Que tota la informació en els centres del SISCAT sigui clara respecte el dret a la salut de totes 
les persones que viuen a Catalunya. Per aquest motiu, la instrucció ha de ser prou precisa 
perquè totes les treballadores i treballadors dels centres sanitaris puguin informar de manera 
adequada en tots els casos de persones que viuen a Catalunya, independentment de la seva 
situació administrativa, que tindran garantida gratuïtament la seva atenció a urgències.   

d. La regulació de la capacitat del CatSalut per vetllar pel compliment de les citades garanties, a tot 
el SISCAT, incloent mecanismes de control i de penalització quant no es garanteixi l'atenció o 
s’hagi produït facturació o cobrament per serveis garantits pel sistema de salut català  

e. La instrucció també ha de preveure vies de difusió correcta d'aquesta informació a tots els 
centres sanitaris. 

 
10. A garantir la targeta sanitària a totes aquelles persones retornades, en situació d'atur i sense 
prestació, que hagin estat més de noranta dies durant l'any natural a l'estranger. 
 
11. A estudiar i posar en marxa totes les accions judicials possibles contra les mesures d'exclusió 
sanitària incloses en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014.  
 
12. A exigir la convocatòria immediata del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per tractar 
sobre aquestes mesures. 
 
 
 


