
Tota dona, espanyola  
o estrangera, titular de la
targeta sanitària individual
(TSI) té dret a rebre, de
manera coordinada i integral,
assistència sanitària gratuïta
al 100% durant l’embaràs, el
part, el postpart i en l’atenció
al nadó.

Per a més informació, adreceu-vos als serveis socials 
de la vostra localitat o telefoneu a Sanitat Respon: 

 
 

Drets, ajudes 
sanitàries 
i  prestacions 
per  l’embaràs, 
el  part  i  el  postpart 
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A Internet, trobareu més informació a: 

Departament de Salut 
www.salutweb.gencat.cat 

Guia per a embarassades 
www.canalsalut.gencat.cat 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
www.treballiaferssocials.gencat.cat 

Polítiques actives de suport a la dona 
embarassada i a la maternitat 

www.mscbs.gob.es 

Informació prèvia al consentiment en els supòsits 
d’interrupció de l’embaràs que preveu l’article 14 
de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març 
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           Drets, ajudes sanitàries i prestacions per l’embaràs, el part i el postpart 

Ajudes públiques i 
cobertura sanitària 
L’assistència sanitària inclou: 

•  Control i seguiment de l’embaràs amb totes les  proves 
i els procediments diagnòstics que es requereixen, de 
forma coordinada entre la unitat d’atenció a la salut 
sexual i reproductiva (ASSIR) i l’atenció especialitzada 
(hospitals maternoinfantils).

•  Diagnòstic prenatal d’anomalies congènites fetals.

•  Educació maternal durant l’embaràs.

•  Atenció al postpart (a la consulta, al domicili i en  grups 
de postpart).

•  Consell reproductiu i atenció pel que fa a mètodes 
contraceptius.

•  Atenció individual i comunitària, especialment als  joves 
(Tarda Jove).

•  Suport psicològic en salut sexual i reproductiva.

 
Drets laborals durant 
l’embaràs i la maternitat 
a) Per a persones amb subsidi contributiu

Per al treballador o treballadora per compte aliè 
que tingui un període mínim cotitzat. 

 

• Permís per maternitat i paternitat, ampliable a partir
del segon fill o filla. Aquest permís es pot ampliar si
hi ha un part prematur que requereixi hospitalització
del nadó després del part.

• Adaptació de les condicions laborals per risc durant
l'embaràs.

• Flexibilitat de l'horari laboral durant la lactància materna.

• Reducció de la jornada laboral per lactància materna.

• Reducció de la jornada laboral per tenir cura de fills
o filles menors de 12 anys.

• Excedència per a la cura de fills o filles.

• Permís per a exàmens prenatals i per a l'assistència
a cursos de preparació per al naixement.

 

 

  
 

Per a persones en situació de necessitat 
que no hagin cotitzat. 

Els correspon una quantitat equivalent al 100% de 
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 
vigent (IPREM) per 42 dies naturals des del part. 

c) Per a treballadors autònoms 
Subsidi de maternitat/paternitat i bonificació del 
100% de la quota que es paga a la Seguretat 
Social durant el permís maternal. 

Prestacions i ajuts en la cura 
i atenció als flls i flles 
• Prestació econòmica universal per part múltiple.

• Ajut econòmic per part múltiple amb un determinat
nivell d'ingressos familiars en determinats supòsits.

• Ajut econòmic per naixement d'un fill o filla
en determinats supòsits.

Deduccions fscals 
• Per maternitat a mares treballadores per cada fill

o filla menor de 3 anys i amb determinats ingressos.

• Per maternitat a mares treballadores per a les 
despeses de guarderia.

•  Exempció de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en 
serveis educatius, serveis de protecció a la infància
i  la joventut.

• Deducció fiscal en el tram autonòmic de l'IRPF
per  naixement del primer fill o filla i posteriors.

Altres ajuts 
• Ajuts individuals de menjador en determinats  supòsits.

• Ajuts individuals de desplaçament en determinats 
supòsits.

• Beques i ajuts a l’estudi en determinats supòsits.

• Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material
didàctic en determinats supòsits.

b) Per a persones amb subsidi nocontributiu



Interrupció
voluntària
de l’embaràs 
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On es fa l’IVE?
Sempre en centres sanitaris acreditats.

Com es pot accedir a la prestació de l’IVE 
en el sistema sanitari públic?  
La sol·licitud de l’IVE s’ha de fer en les unitats d’atenció 
a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). 
En els embarassos de risc, aquesta sol·licitud també 
es pot adreçar als hospitals maternoinfantils de la xarxa 
d’hospitals d’utilització pública (XHUP).

Com es pot accedir a la prestació de l’IVE 
en el sistema sanitari privat?
Es pot anar a una de les clíniques acreditades per a l’IVE.  
El cost s’ha de pagar on es dugui a terme el procediment. 

És confidencial l’avortament?

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal, garanteix la con-
fidencialitat absoluta en relació amb l’IVE.

On es pot trobar més informació  
sobre aquest tema?

•   

 A Canal Salut, en l’apartat La salut de la A a la Z, 
a les fitxes que contenen informació sobre els 
temes següents:

4 Contracepció
4 Infeccions de transmissió sexual
4 Interrupció voluntària de l’embaràs
4 Salut sexual
4 Sexe joves

Aquesta informació es pot trobar a:
http://canalsalut.gencat.cat/

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

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=8a508363d92da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8a508363d92da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=066a2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=066a2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=a8fa2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a8fa2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=0e1cc118ab2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0e1cc118ab2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=fefa36002cd00310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fefa36002cd00310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Què és una interrupció voluntària  
de l’embaràs (IVE)?
És la finalització de l’embaràs per decisió de la dona, re-
alitzada per professionals mèdics o sota la seva direcció 
i d’acord amb la normativa legal vigent. 

Quina és la normativa actual de l’IVE?

La normativa és la Llei orgànica 2/2010, de 3 de 
març, de salut sexual i reproductiva i de la inter-
rupció voluntària de l’embaràs.
Aquesta llei té els objectius de garantir els drets fonamentals 
en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, i de regular les 
condicions de la interrupció voluntària de l’embaràs i l’accés  
a aquesta prestació.
També estableix mesures per garantir l’educació sexual, 
per millorar l’accés als mètodes contraceptius i per dis-
posar de programes i serveis de salut sexual i reproduc-
tiva específics.

En quins casos es pot sol·licitar l’IVE?

a)  Durant les primeres 14 setmanes de gestació a 
petició de la dona.

En aquest cas, és important la informació per poder de-
cidir de forma autònoma i és obligat el període de reflexió 
de tres dies entre la informació i la realització de l’IVE.

b)  Fins a les 22 setmanes de gestació, quan hi 
hagi causes mèdiques:

 - Greu risc per a la vida o la salut de la dona. 
 - Risc de greus anomalies en el fetus. 

c)  Quan es detectin:
 - Anomalies fetals incompatibles amb la vida.
 -    Una malaltia extremadament greu i incurable en el 

moment del diagnòstic i així ho confirmi un Comitè 
clínic.

Com es fa un avortament?

Tècnica farmacològica 
S’administra un fàrmac que atura la progressió de l’em-
baràs. Unes hores més tard s’administra un altre fàrmac 
que estimula les contraccions uterines i la dilatació cervi-
cal fins a l’expulsió del contingut uterí. 

Tècnica quirúrgica 
Amb l’utillatge adequat es dilata el coll uterí i se succiona  
o s’extreu el contingut de l’úter. 

Les tècniques farmacològiques i quirúrgiques combina-
des s’utilitzen, en alguns casos, per facilitar la finalització 
de l’embaràs i l’evacuació de l’úter.

L’aplicació d’un mètode o d’un altre té a veure amb 
les setmanes de gestació, amb les característiques  
de cada dona i amb la seva decisió.

Què passa després d’una IVE?

És normal un sagnat irregular i molèsties similars a una 
regla després de la intervenció.

Són signes d’alarma el sagnat hemorràgic, un dolor molt 
fort, la febre de 38ºC o més. En aquests casos, cal tornar  
al lloc on s’ha practicat l’IVE o a l’hospital més pròxim. 

La regla sol venir entre les quatre o sis setmanes des-
prés de l’IVE.

Què s’ha de fer després d’una IVE?

Durant les dues primeres setmanes després de l’IVE, 
són millors la dutxa que el bany, les compreses que els 
tampons i les relacions sexuals sense penetració.
 
Cal sol·licitar una visita a l’ASSIR per prevenir un 
nou embaràs no desitjat i les infeccions de transmissió 
sexual (ITS). 

A l’iniciar relacions sexuals amb penetració, fins a deci-
dir el mètode, cal utilitzar preservatius masculins o 
femenins.

Recordeu que sempre podeu telefonar a Sanitat 
Respon, o anar a l’ASSIR o al CAP.

Interrupció voluntària de l’embaràs 
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És important saber...

El test d’orina d’embaràs pot ser positiu durant 
diverses setmanes després de l’avortament i això 
no significa que l’embaràs continuï.
Cal assegurar la finalització de l’embaràs en el 
cas d’haver iniciat el tractament amb misoprostol 
perquè aquest fàrmac pot provocar malformacions fetals.
Durant les dues primeres setmanes després de l’IVE, 
són millors la dutxa que el bany, les compreses que els 
tampons i les relacions sexuals sense penetració.

Després d’aquest mètode, 
quan cal iniciar la contracepció?
•  L’ovulació es pot produir de forma precoç als 

10 dies de l’avortament.
•  Es pot iniciar la contracepció hormonal combina-

da el mateix dia de l’administració de misoprostol.
•  Quan s’ha confirmat la finalització de l’emba-

ràs, es pot optar per altres mètodes com ara la 
contracepció hormonal només amb progeste-
rona o la inserció del dispositiu intrauterí (DIU).

•  Fins a decidir el mètode, cal utilitzar preservatius 
masculins o femenins.

Quan cal fer un tractament quirúrgic 
després d’una IVE farmacològica?
•  Si hi ha sagnat intens que provoqui anèmia.
•  Si hi ha sospita o diagnòstic d’infecció.
•  Si hi ha dolor persistent.

És confidencial l’avortament?

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal, garanteix la con-
fidencialitat absoluta en relació amb l’IVE.

On es pot trobar més informació  
sobre aquest tema?

   

 A Canal Salut, en l’apartat La salut de la A a la Z, 
a les fitxes que contenen informació sobre els 
temes següents:

4 Contracepció
4 Infeccions de transmissió sexual
4 Interrupció voluntària de l’embaràs
4 Salut sexual
4 Sexe joves

Aquesta informació es pot trobar a:
http://canalsalut.gencat.cat/

Interrupció
voluntària 
farmacològica
de l’embaràs 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=8a508363d92da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8a508363d92da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=066a2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=066a2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=a8fa2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a8fa2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=0e1cc118ab2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0e1cc118ab2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=fefa36002cd00310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fefa36002cd00310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Què és la interrupció voluntària 
de l’embaràs (IVE) farmacològica?
És un tractament mèdic utilitzat per finalitzar un 
embaràs, amb l’administració de mifepristona, un fàr-
mac que atura la progressió de l’embaràs, i, unes hores 
més tard, de misoprostol, un altre fàrmac que estimula 
les contraccions uterines i la dilatació cervical fins a l’ex-
pulsió del contingut uterí.
La pauta d’aquest tractament sempre es fa amb 
criteris clínics i amb prescripció mèdica.

És eficaç aquest mètode?

L’eficàcia d’aquest mètode és alta, entre el 95 i el 
98,5%. En els casos de fracàs, s’ha de fer un aspirat per 
extreure el contingut uterí.

En quins casos es pot indicar?

En la interrupció voluntària d’embarassos incipi-
ents, fins a les nou setmanes (63 dies). Per la seva 
bona tolerància i la facilitat d’ús, pot ser un mètode 
d’elecció en aquest període d’embaràs:

•  Quan no hi ha contraindicació mèdica;
•  Quan no calen estudis relacionats amb l’embaràs;
•  En malformacions uterines i/o miomes i/o antecedents

de cirurgia cervical anterior, i
•  En l’obesitat important, sense riscos cardiovasculars

afegits.

Quan està contraindicada?

•  Per hipersensibilitat al tractament;
•  Per sospita o diagnòstic de gestació ectòpica;
•  Per porfíria hereditària;
•  Per insuficiència suprarenal crònica;
•  Per asma greu no controlada;
•  Per trastorns hemorràgics, o
•  Per embaràs amb DIU que no s’ha pogut extreure.

Com s’hi pot accedir en el sistema 
sanitari públic? 
Per mitjà dels serveis d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva (ASSIR) de centres autoritzats:

•  Primera visita, per a la informació, l’acompanyament
i la presa de decisió.

•  Segona visita, per a l’administració de mifepristona i
la prescripció per a l’autoadministració de misoprostol
al cap d’unes hores.

•  Tercera visita, per a la confirmació de l’avortament
complet i els consells en la contracepció.

És molt important assistir a les visites i seguir les 
recomanacions.

On es produeix l’avortament?

Habitualment fora d’un centre sanitari; pot ser a casa, 
en un espai còmode, amb privacitat i autonomia.

Com es produeix l’avortament?

L’expulsió del sac gestacional sol succeir espontània-
ment en la majoria dels casos en les primeres 4 a 6 hores 
posteriors del tractament amb misoprostol.

En alguns casos, aquest període es pot allargar fins a 15 
dies i això no ha de ser necessàriament un problema.

Quins són els efectes secundaris
més destacats? 
•  Sagnat abundant durant uns dies.
•  Dolor com el d’una regla dolorosa.
•  Diarrees, nàusees i vòmits.
•  Febre que desapareix espontàniament.
•  Exantema i pruïja palmar i/o plantar.

Els símptomes que se solen presentar es controlen amb 
els tractaments adequats.

Quins són els signes d’alarma
de possibles complicacions?
Encara que les complicacions com ara la infecció i l’hemor-
ràgia són escasses, cal estar alerta i consultar en cas de:

•  Pèrdua de sang de més de dues compreses (ultra
super) en una hora durant tres hores.

•  Dolor pelvià intens que no cedeix amb analgèsics.
•  Febre de més de 38,5ºC.

Interrupció voluntària farmacològica de l’embaràs 


