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Actualment, per poder ser pares o mares a l’Estat espanyol, hi ha diverses possibilitats
a part de la maternitat biològica: reproducció assistida, tractaments de fertilitat,
adopció, etc. Aquesta darrera opció està regulada a nivell estatal, i avui en dia està
socialment acceptada i normalitzada legalment.
L’evolució científica en les tècniques de reproducció assistida, en concret la reproducció
in vitro, ha permès que actualment, alguns Estats, hagin incorporat un nou procés
reproductiu als ja existents. Hi ha una opció alternativa com és la maternitat
subrogada, és a dir, la gestació d’un infant en el ventre d’una tercera persona en els
casos que, per motius biològics, la gestació no sigui possible.
Aquesta opció, però, topa amb limitacions legals a l’Estat espanyol, com la llei 14/2006,
sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida (LTRHA) que, de manera estricta,
prohibeix aquesta pràctica. Per altra banda, una instrucció de 2010 de la Direcció
General del Registre i el Notariat permet la inscripció de tota relació de filiació i per
tant, reconeix aquesta realitat, sempre i quan s’hagi dut a terme en un dels Estats que
regula aquesta tècnica.
Aquesta situació de bipolaritat jurídica, d’un legislador que reconeix però no en permet
la pràctica, afavoreix les males praxis en el transcurs del procés i atempta contra el
principi d’igualtat. D’altra banda, també es produeixen circumstàncies no desitjades
fruit del desemparament legal, com ara situacions abusives, la proliferació de màfies o
situació d’abusos bancaris entre d’altres.
En els Estats en els quals existeix un marc regulador d’aquesta pràctica, com ara a
Califòrnia (EUA), s’estableixen uns requisits essencials perquè les agències puguin
desenvolupar les seves tasques en un marc de competència regulada i es garanteixi un
bon funcionament del procés de contractació de la mare gestant i també de les
tècniques de reproducció assistides emprades.
Donada la manca de regulació a l’Estat espanyol sobre aquesta qüestió i l’absència
d’un posicionament del CNJC al respecte, les entitats del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya acorden:


Debatre àmpliament sobre la qüestió de la maternitat subrogada i
específicament sobre la conveniència o no de l’existència d’una regulació sobre
el tema, en el marc de la Comissió de Gènere creada arran de l’Àgora Jove del
passat mes de febrer sobre gènere i diversitat sexual.



En el marc de la Comissió de Gènere del CNJC, elaborar un posicionament de
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consens sobre la maternitat subrogada que posteriorment es pugui fer arribar
als grups parlamentaris i a altres entitats o organismes que es considerin
oportuns, així com dur a terme tasques d’interlocució sobre el tema, si s’escau.

Resolució presentada per la majoria de l’àmbit d’entitats
polítiques, amb excepció d’Alternativa Jove- Joves d’EUIA
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