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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
10141 Lei orgánica 11/2015, do 21 de setembro, para reforzar a protección das 

menores e das mulleres con capacidade modificada xudicialmente na 
interrupción voluntaria do embarazo.

FELIPE VI

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu 
sanciono a seguinte lei orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción 
voluntaria do embarazo, estendeu a capacidade de outorgar o consentimento para a 
interrupción voluntaria do embarazo ás menores de 16 e 17 anos, equiparándoas ao 
réxime xeral aplicable ás mulleres maiores de idade, que está establecido no Código civil.

Co fin de superar a singularidade que para as menores de idade implicou o tratamento 
introducido pola Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da 
interrupción do embarazo, que supuxo a necesaria modificación da Lei 41/2002, do 14 de 
novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia 
de información e documentación clínica, rectifícase o réxime de consentimento das 
menores para a interrupción do embarazo.

I

O feito de que as menores de 16 e 17 anos se encontren acompañadas dos seus 
representantes legais, pai e/ou nai, persoas que teñan a patria potestade ou titores, 
segundo proceda, é fundamental para situacións de vital importancia e impacto futuro, 
como é a interrupción voluntaria do embarazo. Non se trata unicamente da protección da 
menor, senón que o seu coidado comprende o núcleo esencial de todas esas figuras 
xurídicas, e así o fixa o Código civil, tanto no artigo 154, onde establece que entre os 
deberes e facultades do exercicio da patria potestade está o de «velar por eles, telos na 
súa compañía, alimentalos, educalos e procurarlles unha formación integral», como no 
artigo 269, que dispón que «o titor está obrigado a velar polo tutelado» e, en particular, «a 
educar o menor e procurarlle unha formación integral».

Por tanto, a modificación recollida na Lei orgánica 2/2010 impide aos proxenitores e 
titores cumprir coa obriga recollida no Código civil e priva as menores da protección que o 
mesmo texto lexislativo recoñece, de poder contar, nun momento crucial e complicado da 
súa vida, coa asistencia daqueles que exercen a súa patria potestade.

Así mesmo, esta modificación afectou a Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica 
reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e 
documentación clínica, no que se refire aos límites do consentimento informado.

Por isto, esta lei orgánica suprime a posibilidade de que as menores de idade poidan 
prestar o consentimento por si soas, sen informar sequera os seus proxenitores. Deste 
modo, para a interrupción voluntaria do embarazo das menores de idade será preciso, 
ademais da manifestación da súa vontade, o consentimento expreso dos titulares da patria 
potestade.
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Ademais, faise unha remisión ao Código civil, co fin de solucionar calquera tipo de 
conflito que xurda ao prestaren o consentimento os representantes legais ou cando a 
decisión destes poida pór en perigo o interese superior do menor.

II

A lei estrutúrase en dous artigos e tres disposicións derradeiras que se refiren ao 
carácter orgánico da lei, ao seu ámbito territorial de aplicación e á súa entrada en vigor, 
que se fixa no día seguinte ao da súa publicación.

Artigo primeiro. Modificación da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e 
reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo.

Suprímese o número cuarto do artigo 13, que queda sen contido.

Artigo segundo. Modificación da Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da 
autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e 
documentación clínica.

Modifícase o número 5 do artigo 9, que queda redactado da seguinte maneira:

«5. A práctica de ensaios clínicos e a práctica de técnicas de reprodución 
humana asistida réxense polo establecido con carácter xeral sobre a maioría de 
idade e polas disposicións especiais de aplicación.

Para a interrupción voluntaria do embarazo de menores de idade ou persoas 
con capacidade modificada xudicialmente será preciso, ademais da súa 
manifestación de vontade, o consentimento expreso dos seus representantes legais. 
Neste caso, os conflitos que xurdan en canto á prestación do consentimento por 
parte dos representantes legais resolveranse de conformidade co disposto no 
Código civil.»

Disposición derradeira primeira. Disposición de carácter ordinario.

O artigo segundo ten carácter de lei ordinaria.

Disposición derradeira segunda. Ámbito territorial de aplicación da lei.

Sen prexuízo das correspondentes competencias autonómicas, o marco de aplicación 
da presente lei será todo o territorio do Estado.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del 
Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir 

esta lei orgánica.

Madrid, 21 de setembro de 2015.

FELIPE R.

O presidente do Goberno,
MARIANO RAJOY BREY
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