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En cas d’urgència per risc vital per a la gestant, es pot 
prescindir del dictamen i del consentiment exprés.

2a Que l’embaràs sigui conseqüència d’un fet consti-
tutiu de delicte de violació de l’article 429, sempre que 
l’avortament es practiqui dins les dotze primeres setma-
nes de gestació i que aquest fet hagi estat denunciat.

3a Que es presumeixi que el fetus haurà de néixer 
amb greus tares físiques o psíquiques, sempre que l’avor-
tament es practiqui dins les vint-i-dues primeres setma-
nes de gestació i que el dictamen, expressat amb anterio-
ritat a la pràctica de l’avortament, sigui emès per dos 
especialistes de centre o establiment sanitari, públic o pri-
vat, acreditat a aquest efecte, i diferents del que practiqui 
l’avortament o sota la direcció del qual es practiqui.

2. En els casos que preveu el número anterior, no és 
punible la conducta de l’embarassada encara que la pràc-
tica de l’avortament no es faci en un centre o establiment 
públic o privat acreditat o no s’hagin emès els dictàmens 
mèdics exigits.»

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir. 

Palau de la Zarzuela, Madrid, 5 de juliol de 1985.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

14138 LLEI ORGÀNICA 9/1985, de 5 de juliol, de 
reforma de l’article 417 bis del Codi penal. 
(«BOE» 166, de 12-7-1985.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

Article únic.

L’article 417 bis del Codi penal queda redactat de la 
manera següent:

«1. No és punible l’avortament practicat per un 
metge, o sota la seva direcció, en un centre o establiment 
sanitari, públic o privat, acreditat i amb el consentiment 
exprés de la dona embarassada, quan es doni alguna de 
les circumstàncies següents:

1a Que sigui necessari per evitar un greu perill per a 
la vida o la salut física o psíquica de l’embarassada i així 
consti en un dictamen emès amb anterioritat a la inter-
venció per un metge de l’especialitat corresponent, dife-
rent d’aquell que practiqui l’avortament o sota la direcció 
del qual es practiqui.


