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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10141 Llei orgànica 11/2015, de 21 de setembre, per reforçar la protecció de les 

menors i les dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció 
voluntària de l’embaràs.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs, va estendre la capacitat d’atorgar el consentiment per a la 
interrupció voluntària de l’embaràs a les menors de 16 i 17 anys, i les va equiparar al règim 
general aplicable a les dones majors d’edat que estableix el Codi civil.

Amb la finalitat de superar la singularitat que per a les menors d’edat va implicar el 
tractament introduït per la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva 
i d’interrupció de l’embaràs, que va suposar la necessària modificació de la Llei 41/2002, 
de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d’informació i documentació clínica, es rectifica el règim de consentiment de les 
menors per a la interrupció de l’embaràs.

I

Que les menors de 16 i 17 anys estiguin acompanyades dels seus representants 
legals, pare i/o mare, persones que en tinguin la pàtria potestat o tutors, segons que 
correspongui, és fonamental per a situacions de vital importància i impacte futur, com és la 
interrupció voluntària de l’embaràs. No es tracta únicament de la protecció de la menor, 
sinó que la seva cura comprèn el nucli essencial de totes aquestes figures jurídiques; i així 
ho fixa el Codi civil, tant a l’article 154, en què s’estableix que entre els deures i les facultats 
de l’exercici de la pàtria potestat hi ha el de «vetllar per ells, tenir-los en la seva companyia, 
alimentar-los, educar-los i procurar-los una formació integral», com a l’article 269, que 
disposa que «el tutor està obligat a vetllar pel tutelat», i, en particular, «a educar el menor 
i procurar-li una formació integral».

Per tant, la modificació que preveu la Llei orgànica 2/2010 impedeix als progenitors i 
els tutors de complir amb l’obligació que recull el Codi civil, ja que priva les menors de la 
protecció que el mateix text legislatiu reconeix, de poder comptar amb l’assistència dels qui 
exerceixen la seva pàtria potestat en un moment crucial i complicat de la seva vida.

Així mateix, aquesta modificació va afectar la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica 
reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i 
documentació clínica, en el que es refereix als límits del consentiment informat.

És per això que aquesta Llei orgànica suprimeix la possibilitat que les menors d’edat 
puguin donar el consentiment per si soles, sense ni tan sols informar els seus progenitors. 
D’aquesta manera, per a la interrupció voluntària de l’embaràs de les menors d’edat és 
necessari, a més de la manifestació de la seva voluntat, el consentiment exprés dels 
titulars de la pàtria potestat.
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A més, es fa una remissió al Codi civil, a fi de solucionar qualsevol tipus de conflicte 
que sorgeixi en donar el consentiment pels representants legals o quan la decisió d’aquests 
pugui posar en perill l’interès superior del menor.

II

La Llei s’estructura en dos articles i tres disposicions finals que es refereixen al caràcter 
orgànic de la Llei, al seu àmbit territorial aplicable i a la seva entrada en vigor, que es fixa 
l’endemà de la seva publicació.

Article primer. Modificació de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Se suprimeix l’apartat quart de l’article 13, que queda sense contingut.

Article segon. Modificació de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de 
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica.

Es modifica l’apartat 5 de l’article 9, que queda redactat de la manera següent:

«5. La pràctica d’assajos clínics i la pràctica de tècniques de reproducció 
humana assistida es regeixen pel que està establert amb caràcter general sobre la 
majoria d’edat i per les disposicions especials aplicables.

Per a la interrupció voluntària de l’embaràs de menors d’edat o persones amb 
capacitat modificada judicialment és necessari, a més de la seva manifestació de 
voluntat, el consentiment exprés dels seus representants legals. En aquest cas, els 
conflictes que sorgeixin quant a la prestació del consentiment per part dels 
representants legals s’han de resoldre de conformitat amb el que disposa el Codi 
civil.»

Disposició final primera. Disposició de caràcter ordinari.

L’article segon té caràcter de llei ordinària.

Disposició final segona. Àmbit territorial d’aplicació de la Llei.

Sense perjudici de les corresponents competències autonòmiques, el marc d’aplicació 
d’aquesta Llei és tot el territori de l’Estat.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica 

i que la facin complir.

Madrid, 21 de setembre de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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