
 

 

Resolució 
Barcelona, 13 de Novembre de 2014 

 

La JSC a favor de la regulació de la gestació subrogada 

 

El concepte de gestació subrogada (o ventres de lloguer) fa referència a un acord pel qual una 

dona decideix quedar-se embarassada mitjançant tècniques de reproducció assistida amb 

l'objectiu de traspassar la paternitat de l'infant a una persona soltera o bé a una parella. 

Aquesta subrogació pot ser altruista o bé comercial, essent aquesta darrera a canvi d'una suma 

de diners. 

Les principals raons que argumenten la creació d'aquests acords són diverses. En primer lloc, el 

fet que hi ha persones que, per diversos motius, no poden tenir accés a la maternitat pels 

mitjans "ordinaris". Això inclou problemes de falta de fertilitat en un o els dos membres de la 

parella. Després, la existència de discriminacions a la hora de tramitar les adopcions, sobretot 

si la parella en qüestió està formada per dos homes, o si es tracta d'una sola persona la que vol 

tramitar l'adopció. Aquesta discriminació s'incrementa encara més a la hora de tramitar les 

adopcions internacionals, degut a que hi ha països amb fortes discriminacions contra el 

col·lectiu LGTB, arribant a ser fins i tot condemnades amb la pena de mort. Finalment, hi pot 

haver causes relacionades amb alguna malaltia en la que es contraindica l'embaràs de la dona. 

Per exemple, una persona seropositiva sap que, de tenir fills, aquests ho heretaran. En 

qualsevol  d'aquests casos, una gestació subrogada serveix per a que aquestes persones 

puguin accedir al seu dret a ser pares. 

Aquesta pràctica ha estat objecte de multitud de debats i polèmica en tots els països en el que 

s'ha tractat. De fet, només uns pocs països en tenen contemplada una regulació específica, 

essent totalment il·legal en la majoria. 

La Joventut Socialista de Catalunya lluita incansablement per acabar amb tota mena de 

discriminació per qualsevol condició, i està profundament en contra dels obstacles que estan 

posant alguns països contra les adopcions per part de parelles homosexuals. També fa una 

aposta ferma per posar-se al costat d'aquelles persones que, per diversos motius, no poden 

tenir fills de forma biològica, demostrant el compromís de la organització per la universalitat 

de la paternitat i la maternitat arreu del món. Tot i això, també entenem que la forma en que 

s'ha regulat aquests acords en alguns països no és acceptable segons els nostres principis i les 

nostres bases ideològiques. Als Estats Units s'ha regulat de forma que la gestació subrogada 

tracta a la dona com un recipient que no té cap dret legal, i obre la porta a convertir la 

maternitat en un negoci. A més a més, el fet que no estigui regulat a la majoria de països porta 

a la creació d'un turisme de fertilitat, el qual ha provocat problemes legals als països d'origen 

no només als pares legals, sinó també als mateixos infants.  



 

Per aquests motius és important l'existència d'un marc legal que permeti regular sobre aquest 

tema, i que aquest contingui les limitacions i condicions necessàries que permetin, per una 

banda, l'accés a la paternitat d'aquests col·lectius que avui dia el tenen més restringit i, per una 

altra, protegir els drets de les dones gestants i no deixar que la maternitat esdevingui una 

forma més per enriquir-se i fer comerç amb el cos humà.  

En aquest sentit, hi ha legislacions que són una bona base en la que construir aquest marc 

legal, ja que en aquestes es contempla una sèrie de condicions i limitacions. Per exemple, en el 

Regne Unit, per regular el traspàs de la paternitat un cop l'infant ha nascut, s'ha de demostrar 

que no hi ha hagut un intercanvi de diners superior al valor raonable dels costos de gestació, 

entre altres condicions.  

Davant aquests fets, la Joventut Socialista de Catalunya reclama que es pugui legislar en 

aquest país sobre la gestació subrogada per tal que la paternitat esdevingui un dret a l'abast 

més gent sense que això suposi un atac als drets i la dignitat de les dones gestants ni 

esdevingui un negoci per part de persones físiques ni jurídiques que en vulguin treure benefici. 

Paral·lelament a aquesta petició, la Joventut Socialista entén que una de les motivacions per 

requerir a aquests serveis conté un element de injustícia i de discriminació, per la qual cosa 

aquesta organització es compromet a treballar conjuntament amb organitzacions 

internacionals per tal d'eliminar les traves que alguns països estan posant en els processos 

d'adopció, en especial en els casos discriminatoris per motius d'orientació sexual i 

monoparentalitat. El cas de Rússia n'és un exemple molt clar. A aquest treball que ens 

proposem demanem que es puguin unir el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), i el Party of European Socialists (PES), per tal de fer més 

efectius els nostres esforços i demostrar una altra vegada més que en la carta de valors dels 

socialistes del món consten el rebuig total a la discriminació, a la injustícia, i una aposta total 

per la dignitat i la llibertat de les persones. 

 


