
AUTOINCULPACIONS: IMPLICACIONS PENALS 

 
 L'article 145.2 del Codi Penal castiga amb: 

● pena de presó de sis mesos a un any  
● o multa de sis a vint-i-quatre mesos  

( l' opció per la pena de multa o de presó és del jutjat)  
a " la mujer que produjere su aborto o consinstiere que otra persona se lo cause, FUERA 
DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY”. 
Els casos permesos per la llei són:  

● quan sigui necessari per a evitar un greu risc per a la vida o la salut físiqca o 
psíquica de la dona embarassada (sense terminis), 

● quan l'embaràs és el resultat d'una violació (fins les 12 setmanes de gestació)  
● i quan es presumeixi que el fetus neixerà amb greus tares físiques o psíquiques 

(fins les 22 setmanes de gestació). 
 
L'autoinculpació no té, en principi, riscos. Per condemnar per un delicte cal certesa i 
determinació dels fets. A més el termini de prescripció en aquests “””“delicte””””” és de 
3 anys. És a dir, passats tres anys des de l'avortament no es pot perseguir. 
Posant-nos en el pitjor dels supòsits podem pensar en un interrogatori judicial, en el qual 
la dona es negui a contestar al jutjat o tribunal, i puguin incoar una acció penal contra 
ella per desobediència a l'autoritat judicial. Ens sembla un risc molt remot, però existent. 
 
PERÒ atenció, si estàs en tràmits d'obtenir permís de residència i/o treball o qualsevol altre 
tràmit relatiu a la teva situació administrativa, i figures com a imputada en alguna causa penal, 
paralitzen l'expedient i et demanen explicacions sobre el tema penal. Després de fer les 
al·legacions pertinents, normalment segueixen el tràmit normal de l'expedient, però potser és 
millor que no et posis en situació de risc. 
 
 
PER A AUTOINCULPAR-SE: 
Hi ha persones i grups interessats en implicar-se a la campanya, de diferents llocs de 
Catalunya. 
La proposta seria coordinar que el lliurament sigui col·lectiu, com a acte polític i 
simbòlic. Fixar data i lliurar-les al jutjat, de forma col·lectiva, de cada població o 
comarca. 
I es pot informar a dretalpropicos@gmail.com del lloc, data, hora del lliurament, i el 
nombre d'autoinculpacions, per a poder comptabilitzar-les a nivell catalunya. 
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