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RESUM 

 

En aquest treball s’investiga i s’analitza detalladament un fenomen mundial que es troba 

cada vegada més present en la societat actual, l’anomenada maternitat subrogada. 

 

La recerca consta d’un estudi objectiu d’aquest procés, de manera que es mostren diferents 

arguments, postures i opinions. Així com també tot el procés mèdic i legal. A part de tot el 

que he esmentat, he efectuat dos entrevistes a famílies que han fet aquest mètode i he 

realitzat una enquesta per tal de saber quin coneixement té la gent del meu voltant sobre 

aquest tema. 

 

Considero que és un tema de debat utòpic que, encara que no es parli ni estigui molt 

present a la nostra societat actual, és un mètode de reproducció que cada vegada més 

població recorre a ell. Per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquesta recerca és assolir un 

coneixement profund i donar veu a la maternitat subrogada.  

 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se investiga y se analiza detalladamente un fenómeno mundial que se 

encuentra cada vez más presente en la sociedad actual, la llamada maternidad subrogada. 

 

La investigación consta de un estudio objetivo de este proceso, por lo que se muestran 

diferentes argumentos, posturas y opiniones. Así como también todo el proceso médico y 

legal. Aparte de todo lo que he mencionado, he efectuado dos entrevistas a familias que 

han hecho este método y he realizado una encuesta para saber qué conocimiento tiene la 

gente de mi alrededor al respecto.  

 

Considero que es un tema de debate utópico que, aunque no se hable ni esté muy presente 

en nuestra sociedad actual, es un método de reproducción que cada vez más población 

recurre a él. Por este motivo, el objetivo principal de esta investigación es lograr un 

conocimiento profundo y dar voz a la maternidad subrogada. 
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ABSTRACT 

 

This paper investigates and analyzes in detail a worldwide phenomenon that is increasingly 

present in today's society, the so-called surrogacy. 

 

The research consists of an objective study of this process, which shows different 

arguments, positions and opinions. As well as the entire medical and legal process. Apart 

from everything I have mentioned, I have conducted two interviews with families who have 

done this method and I have conducted a survey to find out what knowledge people around 

me have about it. 

 

I consider that it is a subject of utopian debate that, although it’s not spoken about or isn’t 

very present in our current society, it’s a method of reproduction that more and more 

people resort to. For this reason, the main objective of this research is to achieve deep 

knowledge and give voice to surrogacy. 
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1. Introducció 

 

Fa bastants anys enrere, quan no existien els mètodes de reproducció assistida que 

coneixem ara mateix, una persona o una parella que no podia tenir fills per qualsevol motiu 

i tenia una gran il·lusió i un enorme desig de ser pare o mare, estava en l’obligació d’escollir 

entre concebre un fill mitjançant el mètode de l’adopció o triar l’opció de no tenir cap fill/a. 

  

Actualment, en el món hi han més de 48 milions d’habitants que pateixen diversos 

problemes de fertilitat 1, i en conseqüència, no poden gaudir ni exercir la seva 

paternitat/maternitat. Concretament a Espanya, aproximadament 800.000 persones 

presenten problemes per a concebre un fill/a.  Segons grans investigadors, el 21 % dels 

casos d’infertilitat fan referència a problemes femenins,  un 33 % a engloba  problemes 

masculins, un 40 % són factors mixtes i  l'últim 20 % són causes desconegudes o 

inexplicables. 

 

A mesura que han anat passat els anys, s’han descobert diferents sortides per acabar amb 

els diferents problemes d’infertilitat, que estan tan presents en el nostre món.  Es pot dir 

que gràcies a l’enginyeria genètica, els diferents sectors de la ciència i de la sanitat han ofert 

diversos mètodes i tècniques per tal de solucionar les dificultats i/o impediments que tenen 

certes persones o parelles en el món de la maternitat/paternitat. 

 

Avui dia, es pot dir que gràcies a la genètica, la medicina (juntament amb la ciència i amb la 

tecnologia) ha donat lloc a altres possibilitats per concebre un fill o una filla, donant la 

possibilitat de ser pares/mares genèticament parlant. Aleshores, aquí entra la meva 

investigació d’un gran mètode modern i revolucionari a tot el món, la gestació subrogada, 

maternitat subrogada, gestació per substitució, ventre de lloguer o subrogació. Aquestes 

definicions fan referència a una tècnica de reproducció assistida, en la qual una dona 

accepta quedar-se embarassada i gestar a un nen, el qual li entregarà a una altre persona o 

parella. 

 

La maternitat subrogada és una de les moltes tècniques de reproducció assistida que 

existeix actualment en tot el món. Encara que molt poca població utilitza aquesta pràctica, 

cada vegada es troba més integrada en la nostra societat. 

 

 
1 Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la infertilitat és “una malaltia del sistema 
reproductor definida per la impossibilitat d’aconseguir un embaràs clínic després de dotze 
mesos o més de relacions sexuals sense protecció regular “. 
 
INFERTILITY. [Consultat: 18/04/2019]. Disponible a Internet:  
https://www.who.int/topics/infertility/es/ 

https://www.who.int/topics/infertility/es/
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Segons una ONG suïssa anomenada International Social Security, cada any neixen en tot el 

món aproximadament 20.000 nens per mitjà de la gestació subrogada. A Espanya, entre 

l’any 2010-2016, es van registrar 979 inscripcions per gestació subrogada en tots els 

registres consulars situats a l'estranger. Tot i això, el govern espanyol i totes les institucions 

de l'estat no estan gens implicades i no donen veu a aquest tema, que cada vegada es troba 

més present. 

 

Encara que la maternitat subrogada sigui un mètode de reproducció innovador i 

revolucionari, al llarg dels anys s’han originat grans debats i converses, diferents punts de 

vistes i diverses controvèrsies entre diversos col·lectius (feministes, polítics, sanitaris, 

empresarials, religiosos...). 

 

La gestació subrogada té diversos arguments a favor però també té molts en contra. Parlant 

a nivell d’Espanya, per una banda podem dir que diverses associacions i grups de gent 

intenten dia a dia que aquesta pràctica es regularitzi i es practiqui en el nostre país, ja que 

pensen que totes les persones tenen dret a exercir la seva maternitat/paternitat, i per l’altra 

banda, també cal explicar què altres col·lectius i grups de persones estan en contra perquè 

creuen que aquest procés és tot un negoci on el cos de la dona es mercantilitza i l’agència 

involucrada s’aprofita de les famílies que hi participen. Per trobar solucions a aquests grans 

dilemes, és necessari valorar objectivament tots aquests arguments i investigar 

profundament sobre aquest tema. Encara que es un tema bastant delicat i controvertit, 

intentaré treure les meves pròpies conclusions aplicant-les a la nostra societat actual, ja que 

és una pràctica no utòpica, que pot afectar a tota la població del món. 

 

 

1.1. Objectius 

 

Els meus objectius amb aquest treball són els següents: 

 

➔ Analitzar i descriure profundament la maternitat subrogada des d'un punt de vista 

objectiu i des de les persones reals que opten per aquest mètode. 

 

➔ Esbrinar el perfil de les famílies que opten per aquest procés i les causes que porten 

a la mare a quedar-se embarassada i entregar el nadó a una família. 

 

➔ Exposar els arguments a favor de la maternitat subrogada, així com els arguments en 

contra. 
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➔ Assolir una postura clara enfront a aquest tema, de manera que descobriré si és un 

mètode poc regularitzat on es mercantilitza el cos de la dona o si és un mètode 

beneficiós i fiable per a les persones que tenen problemes de fertilitat. 

 

➔ Investigar perquè és il·legal a Espanya i mirar si es possible que la pràctica sigui legal. 

 

➔ Entrevistar a persones que han fet aquest procés i treure les meves pròpies 

conclusions a partir d'aquests testimonis. 

 

➔ Identificar les conseqüències ètiques, socials i jurídiques que hi han darrere d’aquest 

procés. 

 

 

1.2. Metodologia 

 

Durant tot el meu treball d’investigació, he realitzat una profunda recerca bibliogràfica en 

diferents libres, articles d’opinió, diaris i revistes. Per extreure certes informacions més 

concretes, he utilitzat el buscador “Google” i “Google Academic”. 

 

Gairebé tota la informació l’he extreta en castellà i anglès, tot i que he trobat algunes coses 

en català. Les paraules clau que utilitzat per fer aquesta recerca han sigut: Gestación 

Subrogada, Surrogacy/ Surrogate Mother/ Vientre de Alquiler/ Tècniques de reproducció, 

reproductive techniques/ Bioètica/  

Infertilitad, infertility. 

 

Com el meu treball és una recerca d’informació, he trobat molta informació en la pàgina 

web del comitè de bioètica, així com certes dades de la Organització Mundial de la Salud 

(OMS).  

 

Per tal d’explicar tot el procés legal de la gestació subrogada, he necessitat buscar moltes 

legislacions i normes que regeixen aquesta pràctica, concretament a Espanya. Aquesta part 

ha sigut bastant complicada perquè hi han molts tractats i normes que s’han d’analitzar bé 

per tal de tenir una visió més clara i profunda de la subrogació. 

 

A part de tot això, he extret bastant informació d’una base de dades de salut anomenades 

Dialnet i Pubmed. En aquestes pàgines, he mirat tota la informació que he necessitat per 

saber tota la història del procediment i he pogut extreure alguns arguments en contra i a 

favor de la gestació subrogada. 
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1.3. Motivacions de la recerca 

 

Des del començament d’aquest treball, he estat molt entusiasmada perquè sempre he 

sentit una curiositat immensa en aquest tema. La veritat és que abans de que comencés el 

meu treball de recerca, ja portava bastant de temps buscant informació i tenia una idea del 

que anava, ja que el meu tema l’he escoltat diverses vegades pels mitjans de comunicació. 

Tanmateix, mai havia arribat a unes conclusions clares i a una opinió elaborada. Em motiva 

molt saber que fent aquesta recerca, investigaré i assoliré un coneixement més profund 

sobre la maternitat subrogada. 

 

 

1.4. Límits de la investigació 

 

Per efectuar el meu treball de recerca, el primer obstacle que m’he trobat ha estat que la 

maternitat subrogada és un procés que no està regularitzat a Espanya. La pràctica no està 

regulada, de manera que hi ha un “buit legal”. Encara que actualment no es practiqui, si que 

s’inscriuen a nens fruit de la gestació subrogada, de manera que això crea un problema en la 

meva investigació i alhora, obre una gran porta ja que puc descobrir perquè la pràctica està 

prohibida i que s’hauria d’intentar per aconseguir una regularitat i una mètode legal. 

 

Després de començar el meu treball, m’he trobat un segon obstacle; la poca informació que 

hi ha al meu abast. La veritat és que durant el meu treball de recerca he tingut bastants 

problemes perquè com és un tema que es troba poc visibilitat, la falta d’informació i de 

coneixements provoquen que hagi tingut bastants pocs recursos. 

 

 

2. Què es la gestació subrogada? 

 

2.1. Descripció i definició de la gestació subrogada 

 

Segons la RAE (Real Acadèmia Española), es poden trobar 3 definicions que fan referència a 

la meva recerca: 

 

Gestació subrogada: 

“ Gral. Tècnica reproductiva que utilitza un ventre de lloguer “. 

 

Ventre d’alquiler: 

“ Gral. Dona que, previ acord contracte, cedeix la seva capacitat gestant per a que li sigui 

implantat un embrió aliè, engendrat mitjançant fecundació in vitro, i es compromet a 

entregar el nascut a termini del seu embaràs”. 
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Gestació per substitució: 

“ Int. priv. Embaràs intervenint un contracte en virtut del qual la mare gestant renuncia a la 

declaració de maternitat del fill a favor del reconeixement de la filiació biològica d’altres 

persones (pares comitents o internacionals)“. 2 
 

 

2.2. Història i inicis de la gestació subrogada 

 

Encara que aquest mètode sigui innovador i poc conegut, aquesta pràctica ja es feia d’una 

manera molt semblant a la gestació subrogada (sobretot a Mesopotàmia i a l’antiga Grècia).  

 

En aquestes regions, la majoria de les dones eren 

infèrtils i la població contractava a esclaves amb una 

finalitat reproductiva. Un exemple clar on aparegui 

aquesta pràctica és en el codi d’Hammurabi. En aquest 

escrit s'esmenta que si una dona no pot gestar a un 

fill, el marit pot contractar a una esclava per tal 

d’aconseguir descendència. 

 

Encara que la maternitat subrogada ja succeïa a Mesopotàmia i a l’antiga Grècia, el primer 

cas "registrat" d'aquest mètode el podem trobar en el llibre del Gènesis (concretament en el 

capítol 16). En aquest episodi, es relata un cas d'infertilitat entre la parella formada pel 

Patriarca Abram i la seva dona Saray. 

 

Durant anys, encara que no està documentat en cap lloc, es va utilitzar la gestació 

tradicional de manera poc regularitzada i sense cap tipus de contracte entre la gestant i els 

pares d’intenció. 

 

A principis de l’any 1980, apareix un nou tipus de subrogació, la subrogació gestacional. 

Aquesta tècnica es basa en la divisió de dos poders. Per una banda, la mare gestant que fa el 

paper de “gestant”, com indica el seu nom, i no aporta el material genètic, i per l’altra 

banda, la mare genètica, que pot ser una donant d’òvuls o la mare d’intenció. 3 Tot aquest 

nou procés, va ser possible gràcies als grans avenços de la ciència, medicina i tecnologia.  

 

En aquell mateix any, la gestació subrogada es va començar a fer visible als Estats Units, 

especialment a Califòrnia.  

 
2  Totes aquestes definicions estan  proporcionades per la  RAE, consell general del poder 
judicial. RAE. [En línia].  [Consultat: 11/05/2019]. Disponible a Internet: www.rae.es 
3 El terme pares d’intenció fa referència a la persona o persones que estan involucrades en 
el procés de la gestació subrogada i que aporta o aporten els seus òvuls i/o espermatozous. 

Fotografia del Codi 

d’Hammurabi, datat  l’any 1750. 

a.C.  

http://www.rae.es/
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A l’any 1976, es va firmar el primer contracte de gestació, on Elizabeth Kane, la mare 

gestant, va rebre 10.000 dòlars per donar a llum al nen d’una altra parella. L'advocat dels 

pares d'intenció, Noel Kane, va ser el creador de la primera agència dedicada a aquest 

negoci, la <<Surrogate Familiy Service Inc>>. 

 

Però no va ser fins l’any 1985 quan va aparèixer el primer cas oficial i documentat, on es va 

implantar a l'úter d’una gestant, un embrió fet mitjançant la tècnica de la Fecundació In-

Vitro (FIV). 4 

 

A mesura van anant passant els anys, la pràctica de la subrogació gestacional va anant 

guanyant terreny en l'àmbit de la gestació subrogada i actualment, és el principal mètode 

que utilitza la majoria de la població, ja que com la mare gestant no aporta el seu material 

genètic, es redueix molt el risc de que la gestant estableixi un vincle amb el fill/a i no hi han 

tants problemes legals i jurídics en el país d’on provenen els pares d’intenció. 

 

Un any després del primer cas oficial de subrogació, concretament l’any 1986, va ocórrer un 

dels casos més importants de gestació subrogada, conegut en tot el món com el cas “Baby 

M”: 

 

Mary Beth Whitehead, una mestressa de casa que vivia als Estats Units, va gestar a un bebè 

(per gestació tradicional) i va reclamar la custodia del nadó, de manera que va incomplir el 

contracte que havia fet amb els pares d’intenció. Aleshores el tribunal de New Jersey va 

concebre tots els drets als pares d’intenció, i la gestant no va tenir cap poder ni dret sobre la 

nena. Aquesta història és una de les més famoses en el món de la gestació subrogada i ha 

generat grans debats. 

  

Després d’uns anys, degut a les grans controvèrsies i repercussions d’aquest cas, l’estat de 

Michigan va aprovar una llei on es prohibia completament la gestació subrogada. A partir 

d’aquell moment, el gran fenomen es va començar a dir <<subrogació>>. 

 

En la imatge que es mostra a la dreta, es pot observar 

que la mare subrogada, Mary Beth Whitehead, 

s'uneix a un grup de dones que es manifesten davant 

del jutjat del comtat de Bergen, concretament el 12 

de març de 1987, després que els advocats del cas 

"Baby M" donessin per finalitzat el judici. 5 

 
4 La fecundació in vitro (FIV) és una tècnica per la qual es fecunda un òvul i un espermatozou 
fora del cos de la mare i s’implanta a l’úter. La FIV és el principal tractament per a persones 
estèrils o per a famílies que no han tingut èxit en altres mètode de reproducció assistida  
5 Informació extreta d’un documental que pertany al “New York Times”. 
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Encara que hi ha molts casos de gestació subrogada al llarg de la història, aquests són els 

més importants i els que han marcat un abans i un després en aquest món.  

 

Després d’un dels cassos més importants de gestació subrogada, l’estat de Califòrnia és 

pioner en dur a terme aquest mètode i cada vegada són més persones que viatgen fins als 

Estats Units per tenir un fill/a. Allà aquest procés està molt regulat i legalitzat perquè les 

seves lleis compleixen tots els requisits dels pares d’intenció i estan elaborades per a 

qualsevol tipus de família. 

 

 

3. Elements que constitueixen el negoci jurídic de la gestació subrogada 

 

En la gestació subrogada, intervenen vàries persones per a que aquesta tècnica es dugui a 

terme. Els principals elements que participen en la subrogació són els següents: 

 

➢ La dona gestant/subrogada. És un element essencial, ja que és la persona que gesta 

el fill/a d’una parella o persona durant 9 mesos. Abans d’acceptar aquest mètode, la 

gestant cal que sàpiga una sèrie de pautes: 

 

1. Ha de ser inseminada artificialment en una 

clínica privada amb l’esperma del pare 

biològic o amb el d’un donant. 

2. Ha de portar el fetus a l’interior del seu 

ventre fins que compleixi almenys les 34 

setmanes de l’embaràs (si no es donés cap 

complicació). 

3. Ha de renunciar a tots els drets de custòdia 

sobre el nadó. 

4.  

➢ El pares d’intenció. Aquesta denominació és un 

altre element essencial que inclou a qualsevol 

tipus de família i fa referència a la família que 

vol aconseguir un fill/a mitjançant la gestació 

 

ANÒNIM. Baby m and the question of surrogacy. [Reportatge]. (13:19 min). [Consultat: 

18/05/2019]. Disponible a Internet:  

https://www.nytimes.com/video/us/100000002781402/baby-m-and-the-question-of-

surrogacy.html?smid=pl-share 

https://www.nytimes.com/video/us/100000002781402/baby-m-and-the-question-of-surrogacy.html?smid=pl-share
https://www.nytimes.com/video/us/100000002781402/baby-m-and-the-question-of-surrogacy.html?smid=pl-share
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subrogació. És necessari saber que els pares d’intenció han d’acceptar una sèrie de 

requisits: 

 

1. Han de pagar totes les despeses legals i mèdiques que suposa aquesta 

pràctica. 

2. Han d’assumir una gran responsabilitat de custòdia sobre el nadó. 

3. Com a requisit general, han de pagar a la gestant. Cal destacar que no sempre 

és així, ja que hi ha casos en que la gestant fa aquest procés de manera 

altruista i no rep cap compensació econòmica. 

 

➢ L’agencia. En la subrogació, normalment 

l’agència s’encarrega d’escollir a la gestant 

que compleixi amb tots els requisits establerts 

per part dels pares d’intenció. 

 

Si en el procés de gestació intervé un donant 

d’esperma i/o òvuls, l’agència intermediària 

també s’ocupa d’escollir el perfil adequat a les 

necessitats dels pares d’intenció. 

 

Cal destacar que després de l’elecció de la gestant, aquesta haurà de passar per uns 

procediments mèdics per saber si és apte per gestar a un nen.  

 

En el cas de que no sigui apte, l’agència ha de buscar una altra gestant. Encara que 

normalment l’agència és qui escull el perfil de la gestant, hi ha pares que decideixen 

escollir la gestant que s’acosti més a les seves preferències. 

 

➢ La clínica de fertilitat. La clínica té un paper molt important ja que és on la gestant 

rebrà una assistència i un tractament mèdic, 

així com tot el procés de reproducció assistida. 

En la mateixa clínica serà controlada abans, 

durant i després de tot el seu embaràs. 

Normalment són clíniques privades i 

especialitzades en la subrogació, ja que 

determinen si la gestant i els donants són 

aptes per fer el procés mèdic de subrogació. 

 

➢ El contracte. El contracte és un escrit legal on 

es deixen escrites totes les pautes i normes 

que s’han establert per tal de que es compleixi 

el procés de gestació subrogada.  
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Aquest contracte esmentat, s’aconsegueix mitjançant un acord entre tots els 

participants del procés. 

 

➢ L’advocat/ada.  L’advocat/a és la persona que 

legalment representa als pares d'intenció. A 

part d’això, és qui negocia el contracte de 

subrogació amb l'advocat/ada  de la gestant i 

amb la/el donant d’òvuls o espermatozous, en 

el cas de que hi hagi. Aquesta figura és 

essencial en aquesta pràctica i té un paper 

molt important abans, durant i després del 

procés.  

 

Sense la intervenció de tots el elements esmentats, aquesta tècnica seria impossible posar-

la en pràctica. 

 

 

4.  Causes per optar per aquest mètode 

 

4.1. Causes Pare/Mare o Pares/Mares 

 

Les principals causes que porten a una parella o a una família monoparental a apostar per 

aquest procés són les següents: 

 

-Fracàs en el procés d’adopció. 

 

-Temps d’espera llarg en el procés d’adopció. 

 

-Errors i complicacions en altres mètodes de reproducció assistida. 

 

Aquestes són les tres principals causes, encara que hi ha gent que té altres dificultats, com 

per exemple, l’absència d’úter i ovari i certes alteracions en els gàmetes…  

 

Davant d’aquests problemes, hi ha persones que no poden concebre un fill de manera 

natural i recorren o bé a l'adopció  o bé a la gestació subrogada. Si tenen alguns problemes 

esmentats anteriorment (fracàs en l'adopció, errors en altres mètodes de reproducció 

assistida i espera llarga en el procés d'adopció) no tenen una altra opció que recórrer a 

aquest mètode. 
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4.2. Dona gestant 

 

Les principals causes que porten a una dona a accedir a gestar un fill d’una altra parella 

durant 9 mesos són les següents: 

 

-Per una compensació econòmica. 

 

-Per ajudar a la família d’intenció, de manera que ho fa de manera altruista i no pas pels 

diners. 

 

 

5. Repercussions abans, durant i després del procés 

 

5.1. Pare/Mare o Pares/Pares 

 

Abans del procés, la família que farà aquesta tècnica ha d’arribar a un pacte amb les 

clíniques i ha de contractar a un advocat/a. Previ contracte, quan es comença a dur a terme 

el procés, cal esmentar que poden sorgir diversos problemes: 

 -En el moment de la implantació, potser que no es produeixi la implantació a l'úter de la 

gestant. Això implica que els pares d’intenció han de pagar encara més, ja que quan hi ha 

algun problema mèdic, els costos de tot el procés augmenten. 

 

-Pot haver una estafa per part de les agències involucrades i oferir un procés de gestació 

subrogada fals. 

 

Després del procés, els problemes que poden patir el pare/mare o pares/mares 

majoritàriament són a nivell legal (és important dir que això depèn del país en el que realitzi 

la tècnica i la legislació que aquest tingui). A banda d’això, poden aparèixer diverses 

dificultats en les següents situacions: 

 

-Si la gestant no renúncia als seus drets per poder exercir la maternitat. 

 

-Si les agències involucrades abusen i treuen grans quantitats de diners a les persones que 

fan aquest mètode. 

 

-Si algun dels donants reclama la custòdia del nen/a nascut/da. 

-Si hi ha un problema legal respecte al nen, aquest pot perdre la seva identitat i origen. 6 

 
6 Per tal de que no passi això, l’article 7, 8 i 9 de la Convenció sobre els Drets del nen (CDN) 
explica el següent: “ Si un infant fos privat il·legalment d’algun dels elements de la seva 
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5.2. Mare gestant 

 

Com la mare gestant ha de gestar a un nadó durant 9 mesos, durant el seu embaràs passa 

per canvis físics i psicològics que poden ser perjudicials per a la seva salut.  

 

A part d’això, en el moment del part pot tenir altres complicacions i poden fer-li una cessària 

si el part no pot ser vaginal. 

 

 

6. Tipus 

 

En el gran món desconegut d’aquest mètode, podem trobar fins a quatre tipus de gestació 

subrogada que es classifiquen segons tres criteris: segons el mètode que s’ha utilitzat per 

aconseguir l'embaràs de la gestant, pel cost econòmic que pugui generar aquest procés per 

als pares d’intenció i d’acord amb el contracte que es fa, és a dir, si es fa dins d’una mateixa 

família o si es fa un contracte amb una mare gestant. 

 

 

6.1. Tradicional o gestacional 

 

Fixant-nos en el  primer criteri, existeixen dos tipus de gestació subrogada: la tradicional o 

parcial, i la subrogació gestacional o total. 

 

 

Per una banda, la gestació subrogada tradicional o parcial, és un procés en el qual es fa  

una inseminació artificial a la gestant per aconseguir l'embaràs, de manera que la gestant 

aporta els seus propis òvuls i és la mare biològica del nen/a. 

Actualment, les clíniques involucrades no utilitzen la gestació tradicional o parcial, ja que 

com la gestant aporta el seu material genètic, implica que hi ha un vincle entre ella i el 

nen/a.  

 

D'altra banda, la subrogació gestacional o total és un procés on es porta  terme una 

fecundació in vitro mitjançant ICSI per aconseguir l'embaràs, però d’una manera diferent a 

la ja esmentada. La dona gestant no té cap relació biològica amb el nadó i els pares 

d'intenció recorren a un banc d’òvuls i/o espermes per dur a terme la fecundació en un 

laboratori  a l'úter de la gestant. 

 

 

 

identitat, o de tots, els Estats membres li prestaran l’assistència i la protecció adequades 
amb la finalitat de restablir ràpidament la seva identitat “. 
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6.2. Altruista o comercial 

 

Si observem el següent criteri, s'estableixen també dos tipus de gestació: la gestació 

subrogada altruista i la gestació subrogada amb compensació. 

 

 

Per una banda, la gestació subrogada altruista és aquella maternitat subrogada en la qual la 

mare gestant no rep cap compensació per sotmetre's a aquest procés reproductiu. Tot i que 

sempre hi ha una petita compensació relacionada amb les despeses de  l'embaràs i amb les 

cures especials que aquesta pugui requerir durant els nou mesos de gestació. En alguns 

casos, la mare gestant també té coberta l'atenció psicològica en el cas que fos necessària. 

 

D’altra banda, la gestació subrogada amb compensació és un altre tipus de maternitat 

subrogada on la mare gestant rep una compensació econòmica (prèviament pactada) per 

totes les molèsties físiques derivades de l'embaràs, així com pels possibles riscos per a la 

salut que aquesta assumeix durant el part. 

 

 

6.3. Intrafamiliar o extrafamiliar 

 

Per últim, cal dir que hi ha dos tipus més de gestació subrogada. Segons l’acord que 

s'estableix entre les persones involucrades en el procés, podem trobar la gestació 

intrafamiliar i la gestació  extrafamiliar. 

 

 

Per una banda, la gestació subrogada intrafamiliar és un tipus de gestació on tot el procés 

es dona entre membres d’una mateixa família. Per exemple, podem trobar que una dona 

d’uns 50 anys entregui al fill que ha gestat durant 9 mesos a algú de la seva família, ja sigui 

la seva germana, la seva mare, el seu fill...etc. En aquests casos, hi ha un major risc de 

problemes mèdics i ètics. 

 

Per una altra banda, la gestació subrogada extrafamiliar és el tipus de gestació més normal i 

el que porta a terme gairebé tota la població. Com ja indica el seu nom, la maternitat 

extrafamiliar és un procés que no es dona entre membres d’una mateixa família, de tal 

manera de que els pares d'intenció fan un contracte amb una gestant. 
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RESUM del primer criteri: 

TIPUS DE 

GESTACIÓ 

TÈCNICA 

UTLITZADA 

TIPUS DE 

RELACIÓ 

GENÈTICA 

ENTRE EL FILL I 

LA GESTANT 

COMPENSACIÓ 

ECONÒMCA 

PRÀCTICA 

TRADICIONAL O 

PARCIAL 

Inseminació 

artificial 

Vincle genètic 

ja que la 

gestant aporta 

el seu ADN 

Gestant rep una 

quantitat de 

diners per part 

dels pares 

d’intenció 

S’utilitzava en 

els inicis de la 

gestació 

subrogada. 

Actualment ja 

no es practica 

GESTACIONAL 

O TOTAL 

Fecundació In-

Vitro 

Cap vincle 

genètic ja que 

la gestant no 

aporta el seu 

ADN 

Gestant rep una 

quantitat de 

diners per part 

dels pares 

d’intenció 

S’utilitza en tot 

el món. 

 

RESUM del segon criteri: 

TIPUS DE 

GESTACIÓ 

TÈCNICA 

UTLITZADA 

TIPUS DE 

RELACIÓ 

GENÈTICA 

ENTRE EL FILL I 

LA GESTANT 

COMPENSACIÓ 

ECONÒMCA 

PRÀCTICA 

ALTRUISTA Fecundació In-

Vitro 

Cap vincle 

genètic ja que 

la gestant no 

aporta el seu 

ADN 

Gestant no rep 

una quantitat de 

diners per part 

dels pares 

d’intenció 

Poc freqüent.  

S’utilitza a 

països nòrdics 

d’Europa 

AMB 

COMPENSACIÓ 

Fecundació In-

Vitro 

Cap vincle 

genètic ja que 

la gestant no 

aporta el seu 

ADN 

Gestant rep una 

quantitat de 

diners per part 

dels pares 

d’intenció 

S’utilitza 

gairebé sempre 
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RESUM del tercer criteri: 

TIPUS DE 

GESTACIÓ 

TÈCNICA 

UTLITZADA 

TIPUS DE 

RELACIÓ 

GENÈTICA 

ENTRE EL FILL I 

LA GESTANT 

COMPENSACIÓ 

ECONÒMCA 

PRÀCTICA 

INTRAFAMILIAR Inseminació 

Artificial 

Vincle genètic 

entre la mare i 

la persona de la 

família que rep 

el nadó 

No hi ha cap 

contracte que 

digui que la 

gestant ha de 

rebre diners 

Molt poc 

freqüent 

 

Es coneixen 

pocs casos 

 

 

EXTRAFAMILIAR Inseminació 

Artificial 

Cap vincle 

genètic ja que 

la gestant no 

aporta el seu 

ADN 

Gestant rep una 

quantitat de 

diners per part 

dels pares 

d’intenció 

S’utilitza 

mundialment 

 

 

7. Procés biològic 

 

 7.1. Tècniques que deriven de qualsevol tipus de gestació subrogada 

 

Per aconseguir l'embaràs de la gestant, es poden utilitzar dos tècniques diferents de 

reproducció assistida, la Inseminació Artificial (també anomenada injecció 

intracitoplasmàtica d’espermatozous) i la Fecundació In-Vitro.  

 

Cal destacar que totes dues tècniques estan regulades a Espanya per la Llei 14/2006, de 26 

de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida. Aquesta legislació mostra que 

totes les persones tenen el dret  a fer qualsevol tècnica de reproducció assistida, 

independentment a la seva sexualitat i al seu estat civil. 
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7.1.1. Inseminació Artificial 

  

❏ INSEMINACIÓ ARTIFICAL (IA/ICSI) 

 

Com ja he esmentat en l'apartat anterior, aquesta tècnica 

només s’utilitza en la gestació tradicional. Abans d’explicar 

la Inseminació Artificial, és important destacar que aquest 

mètode gairebé no s’utilitza perquè la gestant sempre 

aporta el gàmeta femení (oòcit), per tant, el fill sempre 

tindrà la contribució genètica de la gestant.  

 

A banda d’això, és important explicar aquest mètode, 

ja que és una tècnica de reproducció assistida que 

s’ha utilitzat moltes vegades per aconseguir l’embaràs 

de la gestant. 

 

La IA és un mètode senzill de reproducció assistida que té com a objectiu col·locar 

una mostra de semen, prèviament analitzada i preparada, a la cavitat uterina just en 

el moment proper a l’ovulació. D’aquesta manera hi ha un gran avantatge i una gran 

facilitat per a que els espermatozous i l’oòcit 7 s’apropin entre ells, sense que 

existeixi un contacte sexual. Per augmentar les possibilitats d’aconseguir l'embaràs 

de la gestant, s'estimula amb hormones i es fa un control exhaustiu del procés de la 

seva ovulació. D’aquesta manera, el personal mèdic sap quin és el moment òptim 

per fer la Inseminació Artificial. A diferència de la Fecundació In-Vitro, no cal una 

extracció prèvia dels òvuls de la dona. 

 

Actualment, gràcies a les tècniques de rentat seminal i capacitació espermàtica, és 

pot eliminar, d’una manera molt senzilla i ràpida, el plasma seminal i concentrar la 

major quantitat d’espermatozous amb una mobilitat adequada. La finalitat 

d’aquestes tècniques és injectar els màxims espermatozous a l’interior de l’úter. A 

banda d’això, cal destacar que aquesta tècnica només es pot realitzar quan la 

gestant no té una patologia tubàrica (obstrucció de les trompes de Fal·lopi); en cas 

contrari, s’ha de dur a terme una FIV. 

 

Des del punt de vista de la gestació subrogada, aquesta tècnica es pot dur a terme de 

dos maneres molt diferents. Per una banda, es pot recórrer a  la Inseminació 

Artificial Conjugal (IAC), on s’utilitza el semen del pare d'intenció, per tant, entre el 

fill nascut i el pare d’intenció sempre hi haurà un vincle genètic. Per una altra banda, 

 
7 Cèl·lula germinal femenina que participa en la reproducció, on finalment dona lloc a l’òvul. 
L’oòcit s'origina a l'ovari de l’embrió durant la gametogènesi femenina. 

La imatge mostra el 

moment en el que es fa 

la Inseminació Artificial  
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es pot optar fer un altre tipus de procés, en aquest cas, una Inseminació Artificial 

d’un Donant (IAD). En aquest mètode, com s’utilitza el semen d’un donant, el pare 

d’intenció no té cap tipus de vincle genètic respecte el fill nascut. Per tant, aquest 

mètode no ha estat molt utilitzat en el món de la subrogació, a banda de que el pare 

no pugui aportar el seu semen per alguna contradicció mèdica. 

 

Segons la Societat Española de Fertilitat (SEF), concretament en un informe de 2016 

anomenat “Registro Nacional de Actividad 2016- Registro SEF”,  s’explica la taxa 

d’exit de la IAC i de la IAD en funció de l’edat de la dona: 

 

 Per una banda, els resultats obtinguts de la IAC són els següents: 

 

-La taxa d'embaràs de les dones de <35 anys és del 13,2% i la taxa de part és del 

10,7% per cicle. 

-La taxa d'embaràs de les dones que tenen entre 35-39 anys és del 13% i la taxa de 

part és del 9,3% per cicle. 

-La taxa d’embaràs de les dones de ≥ 40 anys és del 10,7% i la taxa de part és del  

6,2% per cicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una altra banda, els resultats obtinguts de la IAD són els següents: 

 

-La taxa d'embaràs de les dones de <35 anys és del 24,8% i la taxa de part és del 

20,5% per cicle. 

-La taxa d'embaràs de les dones que tenen entre 35-39 anys és del 19,6% i la taxa de  

part és del 14,2% per cicle. 

-La taxa d’embaràs de les dones de ≥ 40 anys és del 10,5% i la taxa de part és del  

6,1% per cicle. 
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Com a conclusió de la informació extreta, és pot dir que la Inseminació Artificial de 

Donant té una taxa d'èxit major enfront a la Inseminació Artificial Conjugal. 8 

 

 

7.1.1.2. Fases de la IA 

 

Encara que en el món de la gestació subrogada aquesta tècnica no està en ús, la 

Inseminació artificial conjugal (IAC) és la tècnica de reproducció assistida més 

utilitzada, per tant, és important explicar-la. Per tal d’entendre millor com s’arriba a 

aconseguir l'embaràs de la gestant, cal esmentar detalladament totes les fases de la 

IAC: 

 

1. Estimulació i control dels ovaris: Per iniciar el 

procés, es pot començar a induir una ovulació 

múltiple controlada mitjançant medicaments 

hormonals a la gestant o bé es pot aprofitar el 

cicle natural de la dona.  

 

Aquestes dosis de medicaments són baixes i la 

medicació és molt fàcil d'administrar ja que és 

 

8 ANÒNIM. (2015).  Registro Nacional de Nacional de Actividad 2015 - Registro SEF. [En 

línia].  [Consultat: 10/09/2019]. Disponible a Internet: 

http://www.cnrha.mscbs.gob.es/registros/pdf/Informe_Global_Registro_actividad_2015.pd

f 

Es mostra una dona iniciant 

una ovulació múltiple 

subcutània. 

http://www.cnrha.mscbs.gob.es/registros/pdf/Informe_Global_Registro_actividad_2015.pdf
http://www.cnrha.mscbs.gob.es/registros/pdf/Informe_Global_Registro_actividad_2015.pdf
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subcutània (com la insulina en els pacients diabètics).  

 

Quan s’apropa el dia 8 del cicle, es fa el primer control a través d’una ecografia 

vaginal, per tal de supervisar el creixement dels fol·licles ovàrics i el 

desenvolupament de l'endometri. 

  

A partir del primer control, s’ha de fer la mateixa ecografia fins que hi hagi un o més 

fol·licles madurs i amb una mida adequada. Seguidament, el personal mèdic 

administra una injecció HCG (gonadotropina coriònica humana) a la dona gestant, de 

manera que l’ indueix la maduració dels òvuls 9.  Passades les 36 h de l’administració 

d’aquesta injecció, es programa la Inseminació Artificial. 

 

Aquest procés de medicació i control mèdic dura aproximadament entre 10 i 12 dies.  

 

2. Selecció i  capacitació de la mostra de semen: El semen es recull per masturbació 

de l’home, després d'un període d'abstinència de 3-5 dies. El mateix dia de la IA, 

l’home ha de portar la mostra d’aquest semen al laboratori d’andrologia. En aquest 

mateix laboratori, la mostra es diposita en un recipient de vidre estèril i es manté 

entre 10-40 minuts a temperatura ambient perquè liqüi. Un cop fet això, es 

seleccionen els espermatozous que tenen una millor mobilitat. 

 

Per aconseguir-ho, la tècnica més utilitzada 

és la de Wash and swimup que consisteix 

en comprimir una barreja de semen i un 

cultiu HAMF-10 amb sèrum de la pacient a 

30 °C durant 10 minuts (aproximadament). 

A aquesta barreja se li afegeix entre 0,5-1 

mil·lilitres de cultiu i es conrea amb CO2 al 

5% a una determinada temperatura. 

 

 
9 “La gonadotropina coriònica humana és una hormona. La HCG s’utilitza en combinació 
amb altres medicaments per a la fertilitat per augmentar les possibilitats que una dona 
quedi embarassada. La HCG ajuda a estimular la producció de testosterona i d’esperma en 
els homes i adolescents homes. La HCG és pot utilitzar-se per a alguns nens homes amb 
criptorquídia, un problema de naixement específic dels testicles”.9 
 
ANÒNIM. Gonadotropina Coriónica. [En línia]. [Consultat: 11/09/2019]. Disponible a 
Internet:  
https://mychart.geisinger.org/staywel/html/Drug%20Sheets/26,294es-2.html 

Mètode que es realitza al laboratori 

per tal d’obtenir la captació del 

semen. 

https://mychart.geisinger.org/staywel/html/Drug%20Sheets/26,294es-2.html
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Durant aquest període, que dura aproximadament entre 45-60 minuts, els 

espermatozous pugen a la part superior del tub i s'aspiren, de manera que s’obté la 

mostra de semen. 

 

L’objectiu d’aquesta tècniques és optimitzar la qualitat de la mostra que s'utilitzarà 

per a la inseminació. 

 

3. Inseminació o depòsit del semen en la cavitat uterina:  La Inseminació és l'últim 

procediment que es fa per aconseguir l’embaràs de la gestant. És important destacar 

que la Inseminació es realitza just abans que l'òvul sigui expulsat de l'ovari i sigui 

captat per les trompes de Fal·lopi. 

 

El procés dura aproximadament 30 minuts i es 

realitza en la mateixa clínica de reproducció 

assistida La gestant no necessita passar per 

quiròfan ni necessita una analgèsia prèvia.  

 

Després de la col·locació d'un espècul, es 

passa la cànula a través del coll uterí, que 

permet introduir la mostra amb l'esperma a 

l'interior de l'úter. 

 

Els espermatozous, prèviament seleccionats, captats i introduïts en l'úter de la 

gestant, es dipositen mitjançant una fina cànula, a l'interior de la cavitat uterina.  

 

D’aquesta manera, s'aconsegueix que s’apropin al lloc on es produirà la fecundació, 

les trompes de Fal·lopi, facilitant així la fertilització. 

  

Després de la IA, la dona ha d’estar 15 dies fent una vida normal, evitant fer esport o 

qualsevol activitat d'alta intensitat, però sense deixar de fer les rutines habituals.  

 

Passats aquests 15 dies, la gestant s’ha de realitzar una prova d'embaràs en orina i 

esbrinarà si ha aconseguit la gestació. 

 

 

7.1.1.3. Tipus de IA 

 

A banda de que aquesta tècnica de reproducció no s’utilitzi en la subrogació, és 

important explicar i destacar els diferents tipus de IA que podem trobar, ja que 

alhora de fer qualsevol mètode de reproducció assistida, qualsevol persona ha de 

conèixer una mica quin tipus d’inseminació es farà. 

Il·lustració on s’observa l’últim 

pas de la Fecundació In-Vitro 
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TIPUS PROCÉS FACTORS A DESTACAR 

Inseminació Artificial 

intratubàrica 

L’esperma es diposita 

directament a les trompes 

de Fal·lopi de la dona 

Risc d’infecció  

 

Poca eficàcia 

 

Cost elevat 

Inseminació Artificial 

intracervical. 

  

L’esperma es col·loca 

directament a l’interior de 

l’úter 

Més eficàcia que la IAI 

però menys que la IIU 

 

Cost mitjà 

Inseminació Artificial 

intravaginal. 

L’esperma es col·loca 

directament a la vagina 

de la gestant. S’utilitza 

esperma d’un donant 

Procés més eficaç que la 

IAI. 

Cost mitjà-baix 

Inseminació Artificial 

intrafolicular 

L’esperma es col·loca 

directament al fol·licle 

ovàric  

Cost mitjà-alt 

Inseminació Artificial 

intrauterina 

L’esperma es diposita 

directament a la cavitat 

uterina 

Encara que sigui la més 

eficaç, utilitzant aquesta 

tècnica no sempre 

s'aconsegueix l’embaràs 

 

 

7.1.2. Fecundació In-Vitro 

 

❏ FECUNDACIÓ IN VITRO (FIV) 

 

La Fecundació In Vitro (FIV) és l’altra tècnica de 

reproducció assistida que existeix actualment. 

Aquest mètode és el que s’utilitza la majoria de 

vegades (per no dir sempre) en la maternitat 

subrogada, ja que és el procés que té la taxa d’èxit 

més elevada. L'objectiu d’aquesta tècnica és, 

mitjançant uns procediments mèdics i biològics, unir 

un oòcit amb un espermatozou en un laboratori. La  

finalitat d’aquest mètode es d’obtenir embrions ja 

Imatge real on es mostra  

l’últim pas de la 

Fecundació In-Vitro 
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fecundats i col·locar-los a l’úter de la gestant per aconseguir l’embaràs.  

 

7.1.2.1. Fases de la FIV 

 

Per tal d’entendre millor com s’arriba a aconseguir l'embaràs de la gestant 

mitjançant aquest tipus de procediment, cal esmentar detalladament totes les fases 

d’una FIV: 

 

1. Estimulació ovàrica: En el cas de que hi hagi una 

mare d’intenció, el metge li ha d’administrar 

diàriament una medicació hormonal mitjançant 

injeccions subcutànies. La finalitat d’aquestes 

injeccions és augmentar la producció d’òvuls, de 

manera que hi ha un creixement multifolicular. Si per 

qualsevol cas no hi ha mare d’intenció, la estimulació 

ovàrica l’ha de de dur a terme la donant d’òvuls.  

 

L'objectiu d’aquest pas és estimular la maduració de diferents fol·licles. Aquesta 

estimulació s’inicia durant la menstruació i dura aproximadament entre 8-11 dies. 

Durant aquest període de temps, el/la metge/essa ha de controlar el creixement dels 

fol·licles amb ecografies per tal de saber quan es troben madurs i quan es produirà 

l’ovulació. 

 

Quan els fol·licles arriben a una mida i a un número considerable, a la pacient se li 

administra una dosis de la hormona HCG per induir la maduració dels òvuls. Passades 

36 hores, es programa la visita de la punció o l’extracció d’òvuls. 

 

2. Extracció/Punció d’òvuls: Per tal d’extreure els 

òvuls, es porta a terme una cirurgia d’uns 15 minuts 

anomenada aspiració fol·licular 10, per tal d’extreure 

els òvuls.  

 

3. Fecundació In-Vitro: Aquest pas es fa al laboratori. 

En aquesta fase hem d’haver obtingut els espermatozous (o bé d’un donant o d’un 

dels membres de la parella) i els oòcits (d’un donant o d’un dels membres de la 

parelles). La inseminació es pot fer de la següent manera:  

 
10 L'aspiració fol·licular és una tècnica que es fa abans de l’ovulació de la dona. Consisteix en 
extreure els oòcits de l'interior dels fol·licles. Per tal d’observar els ovaris i els fol·licles, 
s'utilitza un ecògraf transvaginal. Mitjançant una agulla llarga i fina, es fa una punció a cada 
ovari i s'aspira el contingut de cada fol·licle. Aquest material aspirat conté el o els oòcits. 

Dona administrant-se 

una injecció cutània.  

Moment en el que es fa 

una extracció d’òvuls . 
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-Mitjançant una inseminació tradicional, els òvuls obtinguts es dipositen en 

unes gotes de semen 11, de manera que en la placa de cultiu es produeix la 

fecundació. 12 

 

Un cop feta la fecundació, els embrions passen per un procés d’observació, que dura 

entre 5-6 dies, i són classificats per la seva morfologia. Aquesta manera és la que 

gairebé sempre s'utilitza en els laboratoris especialitzats en reproducció assistida, 

així com en el cas de la gestació subrogada. 

 

6. Transferència d’embrions a la cavitat uterina: Si ens fixem en la inseminació 

tradicional, cal dur a terme una transferència embrionària, ja que els embrions 

encara no es troben a l’úter de la gestant. Per això, és important que l’endometri (la 

capa interna de l'úter) tingui la mida adequat per rebre l'embrió i proporcionar 

l'embaràs. 

 

Quan l’endometri tingui una mida considerable, amb l’ajuda d’una cànula, 

s’introdueix el millor embrió a l’úter de la gestant. Aquesta transferència es realitza 

en quiròfan, tot i que és un procés ràpid i senzill. 

 

Una vegada s’ha fet la transferència, la 

gestant ha d’estar uns 11 dies fent una vida 

normal, evitant fer esport o qualsevol 

activitat d'alta intensitat, però sense deixar 

de fer les rutines habituals.  

 

Passats aquests 11 dies, la gestant s’ha de 

realitzar una prova d'embaràs en orina i 

esbrinarà si ha aconseguit l'embaràs. 

 

 

7.1.2.2. Tipus de FIV 

 

Segons de quina manera es realitza la fecundació, podem trobar dos procediments diferents 

d’inseminació: 

1. FIV amb gàmetes propis. És un procediment propi de les parelles 

heterosexuals que es dona quan l’home no presenta cap tipus de patologia 

seminal i la  dona ovula correctament. 

 
11 Aquest semen s’obté per masturbació, després un procés d’abstinència d’uns 3-5 dies. 
12 La fecundació es produeix quan un dels espermatozous (o més d’un) penetra l’òvul i dona 
lloc a un embrió. 

Il·lustració on es mostra l’aparell 

reproductor de la dona.  
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2. FIV amb gàmetes donats. En aquest procediment trobem 3 variants: 

 

·Semen d’un donant: Aquest mètode l’utilitzen les dones sense 

parella masculina (amb parella femenina o soles) o quan els homes 

presenten un problema mèdic greu. 

 

·Oòcits d’un donant: Aquest tractament es fa quan la dona té un 

problema en el seu cicle ovàric. És propi dels homes sense parella 

femenina (amb parella masculina o sols), tot i que pot ser utilitzat per 

a qualsevol tipus de família.  

 

·Semen i oòcits de donants: Aquesta manera d’arribar a l'embaràs de 

la gestant és la menys comú o s’utilitza quan la dona presenta un 

problema ovulatori i l’home també té un problema mèdic molt greu.  

 

 

Segons un article publicat per una embriòloga anomenada Andrea Rodrigo, l'èxit del 

procediment d’una FIV depèn de nombroses causes, tot i que l’edat de la dona és un 

dels factors més importants. Si s’utilitzen gàmetes de donant, hi ha una major 

probabilitat d'aconseguir l’embaràs, ja que procedeixen de nois i noies joves i sanes.   

 

 

No obstant això, els resultats d’èxit de la FIV  obtinguts són els següents: 

➢ Prop del 40% en dones menors de 35 anys. 

➢ Entre el 25-35% en dones de 35 a 37 anys. 

➢ Entre el 20-25% en dones de 38 a 40 anys. 

➢ Entre el 8-13% en dones majors de 40 anys. 

 

 

Per  tal d’acabar d’explicar les dues tècniques de reproducció humana assistida que 

s’utilitzen en la gestació subrogada, és important esmentar les principals diferències 

entre la IA i la FIV: 

 

TIPUS DE TÈCNICA PROCEDIMENT COST  TAXA D’ÈXIT 

Inseminació 

Artificial 

Es dipositen els 

espermatozous a 

l’úter de la gestant  

per tal de que es 

trobin amb l’oòcit 

Entre 700-1.500 

euros (dada no 

oficial) 

20% (dada no 

oficial) 
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Fecundació In-

Vitro 

S’implanta 

l’embrió  a l’úter. 

Entre 3.500-7.500 

euros 

(dada no oficial) 

·24,4% per cicle  

·27,1% per punció 

·36,6% per 

transferència 13 

 

Encara que no sigui molt freqüent, l'embaràs de la gestant també es pot realitzar mitjançant 

una injecció intracitoplasmàtica d’espermatozous (ICSI). Aquest mètode, també de 

reproducció assistida, es fa en un laboratori, de manera que es seleccionen individualment 

els millors espermes i  s’introdueixen un a un al citoplasma de cada òvul (oòcit) mitjançant 

una agulla molt petita.  

 

Encara que la resta del procediment sigui igual que el d’una 

Fecundació In-Vitro convencional, l’única diferència que hi ha 

d’aquesta tècnica respecte a la FIV, és que en aquest cas 

l’espermatozou es diposita directament en el citoplasma de 

cada un dels òvuls. En la subrogació, aquesta pràctica és molt 

poc freqüent, ja que és un procediment molt costós.  

 

 

8. Procés legal 

 

8.1. Contracte 

 

Segons el ginecòleg Dr. Joel G. Brasch i la directora de babygest Natalia Álvarez, “El 

contracte de gestació subrogada és un document legal pel qual els futurs pares i la gestant 

es comprometen a dur a terme un procés de gestació subrogada. En aquest contracte, es 

posen per escrit les condicions específiques acordades i la manera d'actuar en cas que 

sorgeixi algun problema abans, durant o després de l'embaràs de la gestant”. 

 

És important saber que en la gestació subrogada s’estableixen diversos contractes: 

 

 

13 Informació extreta d’un document informatiu de la societat espanyola de fertilitat. 

• ANÒNIM. Fecundación in vitro o microinyección espermática (FIV/ICSI), y 

criopreservacion de preembriones. [En línia]. [Consultat: 1/09/2019]. Disponible a 

Internet: 

https://www.sefertilidad.net/docs/biblioteca/consentimientosESP/consentimiento3.pdf 

La imatge ens mostra el 

moment en el que es fa 

una ICISI.  

https://www.sefertilidad.net/docs/biblioteca/consentimientosESP/consentimiento3.pdf
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➔ El contracte entre els pares d’intenció i la gestant. La funció d’aquest escrit és 

assentar unes normes i condicions des del moment que comença el procés de 

gestació.  

 

➔ El contracte entre els pares d’intenció i l’agència. La missió d’aquest document és 

establir i garantir una sèrie de responsabilitats i de drets de totes les persones 

involucrades en el procés. Es fixen les següents qüestions: 

 

1. La selecció de la gestant. 

2. La coordinació entre les empreses participants. 

3. La gestió del compte de fideïcomís. 

 

Durant tot el procés del contracte, les persones involucrades en el procés han de disposar 

d’un advocat/ada. Per general, els advocats són compensats pels pares.  

 

És important esmentar que les condicions varien depenent del lloc en el qual es dugui a 

terme el procés. Així mateix, només tindrà validesa en el lloc on s’hagi establert, sempre i 

quan la llei del propi estat o país consideri com a vàlid aquest tipus d'acord o contracte. 

 

Els contractes de maternitat subrogada es poden considerar il·lícits només si els drets de les 

tres parts (gestant substituta, pares comitents i nen nascut) es respecten. La legislació 

espanyola no fixa que els acords de gestació subrogada han de ser un paper essencial i 

obligatori. No obstant això, el contracte de gestació subrogada és l'únic escrit legal que 

regula les normes de tot el procés de subrogació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda de tota la informació mostrada, quins aspectes tracta un contracte de maternitat 

subrogada? Encara que és un escrit molt extens, els principals temes que s’acorden són els 

següents: 

 

- Drets legals que tenen els pares sobre el nen/a. 

- Qüestions de custòdia. 

- Funcions i controls de la gestant. 

- Futur contacte entre la gestant, pares d’intenció i assegurances (tant de salut com de 

vida). 
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- Controls mèdics durant l’embaràs. 

- Pagament de les factures mèdiques. 

- Responsabilitat per complicacions mèdiques. 

- Actuació davant de la mort d’algun dels futurs pares, el divorci dels futurs pares i el 

penediment de la gestant. 

- Informació mèdica personal sobre la portadora gestacional. 

- Programació de visites al metge i durant el part. 

- Compensació i despeses de la portadora gestacional. 

 

Encara que s’elabori a un contracte de gestació subrogada, aquest escrit no és vinculant. És 

a dir, l'última paraula la té el/a jutge/essa. 

 

 

8.2. La situació d’Espanya 

 

8.2.1. Lleis sobre la maternitat subrogada  

 

En els últims anys, aquest tema ha tingut gran rellevància en el nostre país, ja que s’han 

conegut a través de diversos mitjans de comunicació nacionals diversos casos de gestació 

subrogada, on diversos ciutadans i ciutadanes que resideixen a Espanya, han fet processos 

de subrogació en països on aquesta pràctica està permesa.   

 

Però perquè la població espanyola no pot fer aquest procés en el seu país? 

 

Perquè actualment, la llei 14/2006 de 26 de maig sobre les tècniques de reproducció 

assistida (LTRHA), esmenta que està prohibit qualsevol tipus de contracte de gestació 

subrogada a Espanya. És important fixar-nos en el que diu l’article 10 d’aquesta mateixa llei: 

 

Article 10. Gestació per substitució. 

1. És nul de ple dret el contracte pel qual es convingui la gestació, amb preu o sense, a càrrec 

d’una dona que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d’un tercer.  

 

2. La filiació dels fills nascuts per gestació de substitució es determina pel part.  

3. Queda estàlvia la possible acció de reclamació de la paternitat respecte del pare biològic, 

d’acord amb les regles generals. 

 

 

Fixant-nos més profundament en aquest article, la legislació espanyola esmenta que una 

mare, en aquest cas la gestant, no pot renunciar a la seva filiació a favor d’una altra persona. 
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Això significa que la filiació la determina el part i la mare és la persona que ha donat llum al 

fill/a que ha nascut mitjançant la gestació subrogada.  

 

 

Existeixen altres cossos legals que cal tenir en compte per comprendre la il·legalitat a 

Espanya. Si ens fixem en el codi penal, concretament l’article. 221.3.2, esmenta com a 

delicte l’entrega, la intermediació i la recepció d’un fill/a per un preu determinat com a 

delicte, on la pena és fins a 5 anys de presó, encara que la “transició” es realitzi en un 

territori estranger.  L’article diu el següent: 

 

Article 221. 

1. Els qui, existint compensació econòmica, lliurin a una altra persona un fill, descendent o 

qualsevol menor encara que no hi hagi relació de filiació o parentiu, eludint els procediments 

legals de la guarda, acolliment o adopció, amb la finalitat d’establir una relació anàloga a la 

de filiació, han de ser castigats amb les penes de presó d’un a cinc anys i d’inhabilitació 

especial per a l’exercici del dret de la pàtria potestat, tutela, curatela o guarda per un temps 

de quatre a 10 anys.14 

 

2. La persona que el rebi i l’intermediari han de ser castigats amb la mateixa pena, encara 

que el lliurament del menor s’hagi efectuat en un país estranger.  

 

3. Si els fets es cometen utilitzant llars d’infants, col·legis o altres locals o establiments on 

s’acullin nens, s’ha d’imposar als culpables la pena d’inhabilitació especial per exercir les 

activitats esmentades per un termini de dos a sis anys i es pot disposar la clausura temporal 

o definitiva dels establiments. En la clausura temporal, el termini no pot excedir els cinc anys. 

 

 

Per últim, és important esmentar el Codi Civil, on l’article 177.2.2, al regular el procés 

l'adopció, estableix que la conformitat de la mare no podrà ser fins que hagin transcorregut 

sis setmanes des del part.      

 

A més, i pel que fa als drets de l'infant, el Tribunal Suprem espanyol ha dit que, tot i que la 

maternitat subrogada sigui un procés nul, la protecció del menor no es pot veure 

menyscabada per aquesta pràctica. Per tant, s’ha establert que el menor fruit d'un procés 

de maternitat ha de gaudir dels mateixos drets que qualsevol nen. 

 

 
14 Número 1 de l'article 221 redactat per l'apartat 73 de l'article únic de la L.O. 15/2003, de 
25 de novembre, per la qual es modifica la L.O. 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal 
(BOE núm. 283, de 26 de novembre, i suplement en català núm. 24, d’1 de desembre). 
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D'aquesta manera, l'Alt Tribunal diferencia clarament dos punts importants: la nul·litat del 

procés de subrogació i la greu situació en la que pot quedar el nadó en cas de que s’anul·lin 

tots els seus drets com a infant. 

 

 

8.2.2. El futur de la legislació espanyola respecte la subrogació 

 

Si ens parem un moment i observem el que està passant en tot el món des de la perspectiva 

de la gestació subrogada, podem arribar a la conclusió de que aquest negoci és cada vegada 

més multimilionari i pioner en gairebé tot el món. Cada vegada hi ha més clíniques 

especialitzades en reproducció assistida i més agències involucrades en la subrogació.  

 

Tot això crea una situació complicada, ja que cada país funciona d’una manera i és molt 

difícil arribar a uns acords. Així mateix,  el president del Comitè de Bioètica esmenta el 

següent:   

 

"El problema és que si ho regulem a nivell nacional, fins i tot si ho prohibim, què aconseguim 

aconseguir? Es seguiran anant i tornant amb un nen. Són dilemes transfronterers. A nivell 

nacional es pot solucionar problemes, però no és suficient". 

 

 

Però la gran pregunta és: “Què passarà amb la gestació subrogada a Espanya”? 

 

Doncs bé, és una pregunta bastant complexa i difícil de 

respondre, ja que la situació jurídica a Espanya és confusa i 

anormal.  Els grups polítics espanyols no es posen d’acord i 

això crea una inestabilitat mol gran, ja que no es troben 

solucions al respecte.  L’única cosa que hi ha clares són les lleis 

que actualment regeixen la maternitat subrogada i els 

contractes de subrogació que es fan, encara que estiguin 

considerats nuls o il·legals. 

 

 

8.2.3. Propostes  

 

En els últims anys, diversos partits polítics i/o associacions han fet diverses propostes amb 

una finalitat clara: la regulació i la pràctica legal de la gestació subrogada a Espanya. A 

continuació, analitzaré breument les úniques propostes que s’han fet en l’estat espanyol: 
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1. Proposta de la Societat Espanyola de Fertilitat: SEF (15/12/2015) 

PROCÉS DE GESTACIÓ 

Transferir com a màxim 2 embrions. 

Segur mèdic davant de les possibles 

complicacions. 

El procés s’ha de  desenvolupar en un 

context mèdic. 

Suport psicològic a la gestant. 

Aportar gàmetes per part d’un dels pares 

d’intenció. 

Evitar vincle genètic entre la  gestant i el 

nen. 

Garantir anonimat. 

GESTANT 

Edat situada entre 18-35 anys. 

Estudi preconcepcional. 

Assumir tractaments hormonals. 

Acudir a controls i anàlisis mèdics. 

Plena capacitat d’obrar. 

Tenir un fill propi i recursos econòmics 

adequats. 

No pot tenir tatuatges o pírcings recents. 

Rebre suport de la família. No pot tenir 

inestabilitat emocional. 

PARES SUBROGANTS 

Ha/Han de passar per una valoració i un  

assessorament exhaustiu educacional i 

psicosocial. 

Respectar i comprendre a la gestant, així 

com el contracte establert. 

No poden tenir cap contradicció mèdica. 

CONTRACTE DE GESTACIÓ SUBROGADA 

Cap compensació econòmica a la gestant 

(només es paga per les molèsties causades). 

La administració pública fixa les bases per 

determinar la compensació. 

La gestant ha de mantenir la plenitud dels 

seus drets, encara que els pares subrogants 

no estiguin d’acord. No podrà negar-se a 

entregar el fill nascut. 

Objectiu del Registre: Evitar posar en perill 

a la gestant. 

Garantir anonimat. 
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2. Proposta de la Associació per la Gestació Subrogada en Espanya: AGSE (20/04/2017) 

PROCÉS DE GESTACIÓ 

Es realitza quan no suposa un risc greu per 

a la salut de la dona gestant o la possible 

acceptació lliure per part de la dona. 

Els pares d’intenció han de ser 

incompatibles amb altres tècniques de 

reproducció humana assistida. 

Es segueix la llei 14/2006 per tal d’utilitzar 

les tècniques auxiliars necessàries. 

GESTANT 

Major de 18 anys. 

Bon estat de salut psicofísica. 

Plena capacitat d'obrar. 

Disposar d’una situació econòmica estable. 

Tenir un fill propi que estigui sa. 

Residir en Espanya durant els dos anys 

immediatament anteriors. 

Pot tenir o no vincle amb els pares. 

PARES SUBROGANTS 

Qualsevol persona que sigui incompatible 

amb altres TRHA. 

Han de ser espanyols o residir en Espanya 

durant 2 anys anteriors al contracte. 

En el cas de les parelles, han d’estar casades 

o tindre una relació reconeguda per la llei. 

CONTRACTE DE GESTACIÓ SUBROGADA 

La dona gestant té un segur (cobreix fins a 1 

milió d’euros). 

La dona decideix si vol interrompre 

l'embaràs (en el cas de que la llei ho 

permeti). 

S’ha de retornar qualsevol compensació 

econòmica rebuda. 

Obligada a pagar indemnització per danys 

causats. 

Davant de qualsevol tècnica de reproducció 

assistida, s’ha d’acudir a un notari. 

Sense caràcter lucratiu o comercial. 

Compensació econòmica a la gestant  

(només per les molèsties causades). 

Després del part, immediatament els pares 

intenció es fan càrrec del nen o nena. 
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DETERMINACIÓ DE LA FILIACIÓ 

Es regula gràcies a les lleis civils. 

En la inscripció en el Registre Civil, no 

poden haver dates que puguin inferir  en la 

generació. 

Una vegada feta la transferència 
embrionària, els pares d’intenció no poden 
contradir la filiació del fill/a. 
 
Els pares subrogats han de fomentar la 
inscripció. 
 

REGISTRE NACIONAL DE GESTACIÓ 
SUBROGADA 

Vinculat al Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat. 
 
S’inscriuen a les dones que volen ser 
gestants i que compleixen els requisits 
establerts per la llei. 
 
Es registraran els contractes de gestació 
subrogada. 
 
A partir d’informes d’organismes 
professionals i mitjançant un decret, el 
govern ha de regular el registre nacional de 
gestació subrogada. 

3. Proposta del grup parlamentari de Ciutadans (27/04/2017) 

PROCÉS DE GESTACIÓ 
 

Aquesta proposta és la mateixa que la de la 

AGSE. 

GESTANT 

Major de 25 anys. 

Bon estat de salut psicofísica. 

Plena capacitat d'obrar. 

Disposar d’una situació econòmica estable. 

Tenir un fill propi que estigui sa. 

Disposar de la nacionalitat espanyola o 

residir legalment  en Espanya. 

No tenir antecedents penals ni d’abusos de 

drogues o alcohol. 

No haver sigut gestant anteriorment per 

subrogació (més d’una vegada). 

Obligada a fer avaluacions psicològiques i 

mèdiques. Ha d’aportar informació 

econòmica/personal (la necessària pels 

requisits exigits). 
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PARES SUBROGANTS 

Edat situada entre 25-45 anys. 

Han de disposar de la nacionalitat 

espanyola o residir legalment. 

Han de tenir una motivació i capacitat per 

exercir la responsabilitat de ser pare/pares 

i/o mare/mares. 

En el cas de les parelles, han d’estar casades 

o tindre una relació anàloga reconeguda 

per la llei. 

CONTRACTE DE GESTACIÓ SUBROGADA 
 

Aquesta proposta és la mateixa que la de la 

AGSE, encara que s'afegeix una qüestió: 

 

Previ un informe de la Comissió Nacional de 

Reproducció Humana Assistida (CNRHA), el 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e 

Igualtat, ha d’establir les normes de la 

gestació. 

DETERMINACIÓ DE LA FILIACIÓ 
 

Aquesta proposta és la mateixa que la de la 

AGSE, encara que s'afegeix una qüestió: 

 

No ha cap vincle de filiació entre el nen/a 

que pot néixer i la dona gestant. 

REGISTRE NACIONAL DE GESTACIÓ 
SUBROGADA 

Aquesta proposta és la mateixa que la de la 

AGSE, encara que s'afegeix una qüestió: 

 

S’afegeix al Registre Nacional de Donants 
previst en la llei 14/2006.  
 
S’inscriuen a tots  els pares d’intenció; 
aquesta inscripció, és imprescindible en un 
contracte de gestació subrogada i s’ha de 
renovar anualment.  
 
Prèviament d’una autorització de la gestant, 
els pares d’intenció poden anar al registre 
per facilitat l’elecció de la dona gestant. 

 

Davant de tots els plantejaments esmentats, podem arribar a vàries conclusions: 

-Les tres propostes coincideixen en voler implantar la gestació subrogada altruista, 

de manera que la gestant rebrà compensacions econòmiques per les molèsties 

causades. També coincideix en que la mare no podrà negar-se a entregar el bebè als 

pares d’intenció  i no  podrà tenir cap tipus de vincle genètic amb el nadó. 

-Els requisits exigits a la dona gestant són molts més que per als pares d'intenció. 
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-Observem que la proposta  de la Associació per la Gestació Subrogada en Espanya 

(AGSE), correspon casi exactament amb la proposta feta pel grup parlamentari de 

Ciutadans. 

 

8.3. La situació a nivell internacional 

 

 8.3.1. Jurisdicció europea 

 

Respecte a la situació en tota la UE,  hi ha varis Estats Membres (EM) que sí que aproven la 

gestació subrogada.  

 

La legislació europea esmenta que sí que es pot donar la filiació en alguns estats, de tal 

manera que s’aboleix l’Art.21 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), sobre 

el dret del nascut en l’UE. 15 En conseqüència, cada vegada que creui la frontera, la seva 

filiació canviarà i es possible que tingui diversos problemes amb la seva identitat.  

 

Per tal d’evitar aquests greus problemes, la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea (TJUE) informa que tots els processos de filiació s’han de respectar en qualsevol 

Estat Membre, a banda de que no es respecti l’ordre públic internacional. 

 

Cal destacar que la regulació de la subrogació en la UE va començar arran d’un informe de 

2010, publicat per la Direcció General de Polítiques Interior del Parlament Europeu 

(DGPIPE), anomenat “la responsabilitat parental”. Aquest informe esmenta el següent:  

-Els progenitors tenen uns drets i deures sobre la protecció i la propietat del menor. 

 

-La responsabilitat parental, també anomenada “pàtria potestat”, inclou que els progenitors 

han de:   

 

 
15 L’article informa el següent: 
 
“1. Tot ciutadà de la Unió té dret a circular i residir lliurement en el territori dels Estats 
membres, amb subjecció a les limitacions i condicions previstes en els Tractats i en les 
disposicions adoptades per a la seva aplicació“. 
“2. Quan una acció de la Unió resulti necessària per assolir aquest objectiu, i llevat que els 
tractats hagin previst els poders d'acció referent a això, el Parlament Europeu i el Consell 
podran adoptar, d'acord amb el procediment legislatiu ordinari disposicions destinades a 
facilitar l'exercici dels drets previstos en l'apartat 1. 3. als efectes previstos en l'apartat 1, i 
llevat que els Tractats estableixin poders d'actuació per a això, el Consell podrà adoptar, 
d'acord amb un procediment legislatiu especial, mesures sobre seguretat social o protecció 
social. El Consell es pronunciarà per unanimitat després de consultar el Parlament Europeu“. 
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“Vetllar per ells, tenir-los en la seva companyia, alimentar-los, educar-los i procurar-los una 

formació integral“. 

 

“Representar-los i administrar els seus béns“. 

 

 

Posició de la Unió Europea 

 

Encara que la  gestació subrogada no estigui regulada a nivell 

europeu, cal destacar que el Parlament Europeu ha parlat 

d’aquest tema, concretament en un informe anual de 2014 

que parla dels drets de l'home i la democràcia i sobre la 

política de la UE.   

 

L’informe diu el següent:  

 

"Condemna la pràctica de la gestació per substitució, que és contrària a la dignitat humana 

de la dona, ja que el seu cos i les seves funcions reproductives s'utilitzen com una matèria 

primera; estima que s'ha de prohibir aquesta pràctica, que implica l'explotació de les 

funcions reproductives i la utilització del cos amb fins financers o d'un altre tipus, en 

particular en el cas de les dones vulnerables als països en desenvolupament". 

 

Posteriorment aquest mateix organisme, en la Resolució  del 5 de juliol de 2016, sobre la 

lluita contra el tràfic d'éssers humans en les relacions exteriors de la Unió, tracta la 

condemna a la tracta d'éssers humans per a la gestació subrogada forçosa i demana a els 

Estats membres  que analitzin totes les seves  polítiques reproductives restrictives. 

 

Cal dir que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) argumenta que negar-se a 

reconèixer la filiació biològica dels fills amb els seus pares pel fet d'haver recorregut a 

aquesta tècnica va en contra del dret fonamental al respecte de la vida privada, consagrat 

en l'article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans. Respecte aquest argument, l’any 2015, 

el mateix TEDH va condemnar diverses vegades a França per no aprovar i prohibir les 

inscripcions que s’havien fet a menors que havien nascut per el mètode de la gestació 

subrogada.  

 

 

8.3.2. Països prohibicionistes 

 

Hi ha certs països o estats que prohibeixen totalment la pràctica de la gestació subrogada. A 

més a més, la pràctica pot estar penada i multada. Es el cas dels següents països: 
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-Alemanya 

-Espanya 

-França 16 

-Malta 

-Suïssa 

-Àustria 

-Bulgària 

-Itàlia 

-Noruega 

 

8.3.3. Països regulacionistes permissius 

 

Encara que hi ha molts països on la subrogació està prohibida, podem trobar certs llocs on 

tot el procés de subrogació es fa de forma legal, de manera que en algunes regions es posa 

en pràctica la maternitat subrogada altruista o bé la gestació comercial. És el cas dels 

següents països: 

 

Dinamarca: 

-Tipus tradicional i altruista. 

 

Geòrgia: 

-Tipus comercial i altruista. 

 

Ucraïna: 

-Tipus comercial. 

 

Regne Unit: 

-Tipus altruista. 

-Pot accedir al procés qualsevol tipus de família. 

-Admeten persones estrangeres. 

 

Holanda: 

-No hi ha un tipus establert. 

 

 

 
16 L’any 2015, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat a França diverses 

vegades per negar-se a inscriure a menors fruit de la subrogació. El Tribunal argumenta que 

negar-se a reconèixer la filiació biològica dels fills amb els seus pares pel fet d'haver 

recorregut a aquesta tècnica, va en contra del dret fonamental al respecte de la vida privada 

consagrat en l'article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans 
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Grècia: 

-Tipus comercial. 

 

Hongria (encara que hi han molts pocs casos): 

-Tipus gestacional. 

 

Polònia: 

-No hi ha un tipus establert. 

 

Portugal: 

-Tipus altruista. 

 

Cal destacar diverses coses: 

➔ Grècia és el país de la UE on la gestant rep la major quantitat de diners 

(aproximadament entre 10.000-15.000 euros).  Aquesta compensació inclou totes les 

despeses derivades de l'embaràs i la pèrdua de sou (per estar de baixa). Davant 

d’això, hi ha molt poques dones que accedeixen a ser gestant, ja que les condicions 

no són les millors. 

 

➔ Des de que es troba regulada la gestació subrogada a Portugal, cap nen ha nascut 

per mitjà de la gestació subrogada. Un dels motius és perquè només poden fer el 

procés dones que visquin a Portugal i que tingui alguna contradicció mèdica per 

quedar-se embarassades. L’altre motiu és perquè el tribunal constitucional ha 

establert diverses normes, de manera que les sol·licituds s'han aturat.  

 

 

  8.3.4. Països no regulacionistes 

 

En certes regions d’Europa, no hi ha cap tipus de llei que faci referència a la pràctica de 

gestació subrogada, és a dir, no existeix una legislació escrita que reguli la pràctica ni que 

protegeixi els drets dels infants nascut per mitjà d’aquest mètode. Tot i això, hi ha països 

que ho fan de manera no regulada i posant en perill els drets de les persones involucrades. 

És el cas de: 

 

-Bèlgica. 

-Països Baixos. 

-Irlanda. 

-Albània. 

-República Checa. 
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La pràctica de gestació subrogada en qualsevol dels 5 països europeus esmentats 

anteriorment, comporta greu conseqüències, ja que no hi ha cap llei que faci referencia a la 

gestació subrogada. Això provoca que no existeixi cap forma de que es reconegui la 

maternitat/paternitat als pares d’intenció. 

 

A continuació, esmentaré varies coses importants a destacar: 

 

● En el cas de Bèlgica, la responsabilitat del nen nascut queda en mans de la gestant. 

De manera que no està obligada a entregar al nen/a nascut als pares d’intenció. Això 

provoca que la pròpia dona tingui una responsabilitat legal molt gran i que la família 

que fa la gestació tingui que iniciar un procés molt llarg i complicat d’adopció.  

 

Davant de tot això, en els últims 15 anys el procés de subrogació l’han fet menys de 

200 famílies. 

 

● Encara que no existeix cap llei que reguli la maternitat subrogada, hi han hagut casos 

de pràctiques de gestació subrogada de manera no regulada. Un exemple clar és el 

de Holanda. Davant d’aquestes situacions, el mateix govern desitja evitar tota mena 

de participació de qualsevol mitjà que actua amb un desig de lucrar-se d’aquesta 

pràctica. 

 

Tanmateix, El Codi Penal impedeix que aquesta tècnica es converteixi en un negoci. 

Per aquest motiu, qualsevol intermediari en aquesta pràctica pot ser sancionat. 

A part d’això, les agències involucrades són totalment il·legals. Si uns pares volen 

intentar un procés de subrogació a Holanda, hauran de triar i trobar a la gestant per 

si mateixos. 

 

Però aquest mateix any, s’ha canviat una llei d’embrions on s’han establert diferents 

criteris que envolten a la gestació subrogada. Gràcies a aquesta nova llei, les 

clíniques de fertilitat anomenades Nij Geertgen i el MC Kinderwens ofereixen 

gestants a les parelles homosexuals. 

 

 

 8.3.2. Resta de països del món  

 

En el món de la subrogació, cal diferenciar dos punts importants: 

 

Els països desenvolupats. Els països desenvolupats (els que formen Europa Occidental, 

EEUU, Austràlia i Japó) que participen en  aquest negoci són rics, de manera que atrauen a 

tota mena de clients. Com ja he esmentat anteriorment, el primer cas de gestació 
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subrogada es va donar als Estats Units, per tant, la gran majoria d’agències que participen 

tenen el seu origen en varies ciutat d’allà.  

 

Els països menys desenvolupats. Els països subdesenvolupats (els que pertanyen a Europa 

Oriental, Àsia, Àfrica i Amèrica del Sud) tenen un creixement demogràfic molt accelerat, 

degut al turisme reproductiu que hi ha. Encara que no sempre sigui així, moltes dones són 

contractades de manera involuntària per dur a terme una espècie de “gestació subrogada”. 

 

A continuació, explicaré una mica la situació dels països més importants i els que estan 

involucrats en la subrogació: 

 

 

PAÍSOS AMB UN PROCÉS DE SUBROGACIÓ COMERCIAL 

 

Rússia: 

-Any de regulació: 2012 

-Únicament poden accedir al procés persones heterosexuals i dones solteres. 

-Admeten persones estrangeres. 

-La dona d’intenció ha de demostrar que no pot tenir fills. 

-La gestant ha de tenir entre 20 i 35 anys, a part de tenir un fill propi. 

Ucraïna: 

-Anys de regulació: 2009. 

-La dona d’intenció ha de demostrar que no pot tenir fills. 

-La gestant té prohibit reclamar la maternitat del nen/a nascut/a. 

-Els nens nascuts poden anar a orfenats si sorgeixen problemes entre la gestant, les 

agències involucrades i els pares d’intenció. 

 

Israel: 

-Any de regulació: 1996 

-Únicament poden accedir al procés persones heterosexuals. 

-No admeten persones estrangeres. 

-La dona d’intenció ha de demostrar que no pot tenir fills. 

-La gestant ha de tenir entre 22 i 38 anys, a part de tenir un fill propi (amb un màxim de 3). 

-Ha d’haver passat mínim un any des del part de la gestant. 

-Es recomana que la gestant no estigui casada, ja que aleshores es parla d’un cas 

Mamzerut.17 

 

 

 
 

17 Segons el terme de “Mamzerut” en la religió jueva, el nen es considera il·lícit per haver 
nascut fruit d’una relació prohibida. 
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PAÍSOS REGULACIONISTES AMB UN PROCÉS ALTRUISTA 

 

Austràlia: 

-No hi ha una llei vigent que faci referència a la maternitat subrogada, tot i que es pràctica 

de manera altruista. 

-Pot accedir al procés persones heterosexuals. 

-Només en els estats de Queensland, Tasmània y Nueva Gales del Sud s’accepta el procés de 

subrogació per a persones homosexuals. 

-Admeten persones estrangeres. 

-Segons l’estat en el que estem, podem trobar una legislació diferent. 

 

Brasil: 

-Pot accedir al procés qualsevol tipus de família. 

-No admeten persones estrangeres. 

-La gestant ha de ser familiar (mare, tia, cosina…) dels pares d'intenció. 

-La gestant no pot ser més gran de 50 anys. 

-La mare d’intenció ha de tenir un problema mèdic greu que impedeixi quedar-se 

embarassada. 

 

Canadà (excepte Quebec on es considera nul el contracte): 

-Pot accedir al procés qualsevol tipus de família. 

-Admeten persones estrangeres. 

-Una vegada ha nascut el nen, s’obté una sentencia judicial. Aquesta sentencia determina la 

filiació dels pares d’intenció. Això permet obtenir tant la nacionalitat espanyola com la 

canadenca. 

 

Nova Zelanda: 

-Pot accedir al procés qualsevol tipus de família. 

-No admeten persones estrangeres. 

 

Tailàndia: 

-Any de regulació: 2015 

-Únicament poden accedir al procés parelles heterosexuals. 

-Un dels membres de la parella ha de tenir la nacionalitat tailandesa i ha d’estar casat. 

-Prohibida a persones estrangeres. 

-La dona d’intenció ha de demostrar que no pot tenir fills. 

-La gestant ha de tenir més de 25 anys. 

-Si s’incompleix  la llei actual, hi ha pena de presó fins a 10 anys . 

 

Sudàfrica: 

-Pot accedir al procés qualsevol tipus de família. 
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-No admeten persones estrangeres. 

-S’han de pagar els costos generats de l’embaràs. 

 

Índia: 

-Des de l'aprovació d’una llei en Novembre de 216, poden accedir a fer un procés de 

gestació subrogada matrimonis indis amb problemes de fertilitat. 

 

 

PAÍSOS PROHIBICIONISTES 

 

Mèxic: 

-La pràctica està prohibida des de finals de Gener de 2015, ja que es va reformar el Codi Civil 

de l’estat de Tabasco i Sinaloa, situats a Mèxic.  

A partir de 2016 cap mexicà pot fer un procés de gestació subrogada. 

 

Perú: 

-No hi ha cap llei que reguli la maternitat subrogada, per tant, és necessari que existeixi una 

legislació. 

 

CAS NIGÈRIA I ÍNDIA 

 

En el cas de Nigerià, s’han construït un negoci totalment il·legal anomenat “Baby factories”, 

que consisteix en reconvertir gran edificis en llocs on dones adolescents embarassades 

poden romandre allà fins que donin a llum a un nen. Aquestes “Baby factories” són 

infraestructures il·legals i son utilitzades com a xarxa d’explotació humana. Entre els anys 

2008 i 2014, es van identificar en Nigerià 20 “Baby factories”, on es trobaven més de 290 

dones embarassades. 

 

En el cas de la Índia, tot i que la pràctica sigui totalment legal i manera altruista, l’executiu 

de Narenda Modi esmenta que la gestació s’està convertint en un negoci on s’explota a la 

dona. 

 

CAS ESTATS UNITS 

 

-Any de regulació: entre 1987-2013. 

-Permesa i prohibida segons cada estat. 

-Segons l’estat, es segueix la modalitat altruista o comercial. 

-Una vegada ha nascut el nen, s’obté una sentencia judicial. Aquesta sentencia determina la 

filiació dels pares d’intenció. Això permet obtenir tant la nacionalitat espanyola com la 

estatunidenca. 
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8.4. Filiació 

 

Abans d’explicar com funciona un procés de filiació internacional, és important esmentar 

que un procés de filiació es una acció de reclamació de la maternitat o paternitat legalment 

establerta, a través de la qual s’intenta aconseguir una declaració judicial d’una filiació no 

determinada, o d’una filiació diferent de la prèviament determinada. 

 

Es tracta d'un procés regulat en els articles 764-768 de la  Llei 1/2000, de 7 de gener, 

d'enjudiciament civil. Cal destacar l’article 764, ja que esmenta la determinació legal de la 

filiació. L’article esmenta el següent: 

 

Capítol III. Dels processos sobre filiació, paternitat i maternitat 

Article 764. Determinació legal de la filiació per sentència ferma  

 

“ 1. Es pot demanar als tribunals la determinació legal de la filiació, i es pot impugnar en 

contra seva la filiació legalment determinada, en els casos que preveu la legislació civil. “  

 

“ 2. Els tribunals han de rebutjar l’admissió a tràmit de qualsevol demanda que pretengui la 

impugnació de la filiació declarada per sentència ferma, o la determinació d’una filiació 

contradictòria amb una altra que també hagi estat establerta per sentència ferma. Si 

l’existència d’aquesta sentència ferma s’acredita una vegada iniciat el procés, el tribunal ha 

de procedir de ple a arxivar-lo.“ 

 

No obstant el buit legal que hi ha  a Espanya, la filiació espanyola d'un nen nascut mitjançant 

aquest mètode és gairebé sempre possible, ara bé, s’han de complir uns requisits que es 

troben recollits en la Instrucció del 5 d'octubre de 2010 de la Direcció general dels 

Registres i del Notariat (DGRN), sobre el règim registral de la filiació dels nascuts mitjançant 

gestació per substitució. 

 

En concret la DGRN, reconeix el dret d'inscripció dels nascuts mitjançant el procés de 

gestació per substitució només si la filiació ha estat determinada mitjançant una resolució 

judicial estrangera sempre que, almenys, un dels progenitors sigui espanyol. 

 

Cal destacar també que dues sentències del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg de 26 

de juny de 2015 van obligar a tot els consolats d'Espanya a tornar a inscriure en el registre 

civil a nens nascuts per gestació subrogada a l'estranger. Tot això va passar just després que 

el Tribunal Suprem dictés una sentencia al febrer del mateix any, per la qual les famílies dels 

nadons nascuts mitjançant aquesta tècnica van estar mesos intentant inscriure als seus fills 

com a espanyols. 
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El mateix tribunal, el 20 d'octubre de 2016, va reconèixer uns drets laborals a pares de fills 

nascuts mitjançant la tècnica de gestació subrogada. Així mateix, aquests pares es troben en 

l’obligació de cobrar totes les  prestacions per maternitat que cobreix la Seguretat Social. 

 

Però com funciona el procés de filiació en la subrogació? 

 

La primera via per reclamar la filiació dels nens nascuts per gestació subrogada es fa en 

aquells casos on hi ha una sentència judicial (en el país d'origen i mitjançant la Instrucció de 

Pedro Zerolo del 2010). Seguidament, es reconeix la paternitat directament (s'inscriu al 

consolat). En el cas en què no hi ha sentència, la llei 2006 espanyola considera mare a la 

gestant i és a ella a qui s'inscriu com mare i el pare (espanyol) com a pare del nen nascut. A 

continuació, en el cas d’haver mare, aquesta ha d'adoptar a Espanya al seu propi fill (en el 

cas d’una persona sola no hi ha problema). Tot i això, el 15 de febrer de 2019, la Direcció 

General de Registres i Notariat, va enviar una instrucció a totes els consolats espanyols  per 

informar-los que una prova d’ADN dels pares d’intenció serà suficient per inscriure els nens 

en aquells països on no hi ha sentències de filiació paterna, com a Ucraïna, on diverses 

famílies espanyoles estan a l'espera de formalitzar els tràmits. No obstant això, uns dies més 

tard el departament de Justícia, concretament la ministra Dolors Delgado, va deixar sense 

cap efecte totes les ordres emeses. 

 

Aquest fet esmentat provoca que els nens estiguin en perill jurídic. Nogensmenys, el 10 

d’abril de 2019, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha tornat a confirmar que els Estats 

han de reconèixer el vincle legal entre els pares d’intenció i el nen nascut, de manera que 

s'han de poder inscriure a tots els menors per no deixar-los sense cap dret ni identitat. 

 

Encara que el TEDH ja ha avisat del que s’ha de fer, continuen existint nens que no se’ls 

considera espanyols. Per tant, aquesta situació afecta a les baixes de maternitat/paternitat  i 

a l'accés d’aquests infants als seus drets en l’educació i sanitat. 

 

 

9. Etapes del procés 

Tot i que cada procés de gestació varia molt de en funció del tipus de contracte establert, el 

país on es fa la subrogació i el tipus d’agència contractada, parlaré del procés més típic de 

gestació subrogada: 

1. El primer pas que s’ha de fer és escollir el destí on els pares d’intenció volen que es 

faci el procés de subrogació. 

2. Una vegada escollit el país, els pares subrogants contacten amb l’agència 

intermediària per establir un primer contacte, de manera que es demana la 
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informació necessària per fer tot el procés. Acte seguit, s’ha d’escollir l’agència i  la 

clínica de fertilitat. 

3. Normalment, l’agència involucrada proporciona un contacte amb un hospital per tal 

d’establir la primera visita mèdica. A la primera visita es dona tota la documentació 

mèdica, de tal manera que el/la doctor/a dirà si es pot continuar endavant amb la 

maternitat subrogada.  

4. Quan s’arriba a aquest punt, és quan es decideix si tirar endavant amb el procés. Una 

vegada fet això, comença tota la realització del contracte de totes les parts 

involucrades.  

5. L'agència de gestació subrogada ofereix un bufet d'advocats que representen als 

pares d’intenció i porten tota la part legal del procés. Aquests d'advocat 

s’encarreguen d’escriure els diferents contractes establerts i presentar-los al/la 

jutge/essa. 18 A part de tot això, gestionen un fons de garantia durant tot el procés. 

6. Un cop ja s'ha fet aquesta part, l'agència busca la possible «dona subrogant». De 

manera que els pares d’intenció han de triar (mitjançant una mena de enquestes) a 

la dona gestant que coincideixi amb les seves idees sobre els diferents aspectes de la 

subrogació ('embaràs, part, procés mèdic…).  

Una vegada que s'ha fet el fons de garantia (esmentat anteriorment) i s'han signat 

tots els contractes, comencen tots els procediments mèdics. L’objectiu és aconseguir 

l'embaràs de la gestant, per tal de que tiri endavant el procés.  

7. Una vegada finalitzat l'embaràs i el part de la gestant, els pares d’intenció han 

d’inscriure al nen nascut a l'ambaixada del propi país on s’ha donat la gestació i es 

dur a terme la filiació (esmentada anteriorment). 

8. Una vegada que el nen nascut té una nacionalitat pròpia i és inscrit en el seu país 

d’origen, es dona per finalitzat el procés de gestació subrogada. 

 

 

10. Perfil de les famílies 

 

Encara que el perfil de les famílies que opten per aquest mètode pot 

variar, es pot arribar a deduir quina edat tenen, la seva situació 

econòmica i el perfil en general. 

 
18 El Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) és un fons que cobreix les pèrdues del procés. Els 
advocats faciliten un compte bancari als pares d’intenció. En el mateix compte s’inclouen les 
factures amb relació al procés i altres dades.  
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10.1. Edat 

 

L’edat dels pares que recorren a la gestació subrogada pot variar molt. No obstant això, 

l’edat supera a la mitjana espanyola. Això és a causa de que les famílies que opten per 

aquest mètode han passat per llargs processos d’adopció, moltes dificultats per aconseguir 

l'embaràs, complicacions mèdiques...etc. 

 

 

10.2. Situació econòmica 

 

Segons unes mares d’intenció, Janice Ciccarelli i Linda Beckman, “l’estatus socioeconòmic de 

les parelles d’intenció es significativament més alt que el de la població general”. Això 

significa que els ingressos dels pares d’intenció són alts (aproximadament uns 1.500 euros), 

de manera que es poden permetre pagar un procés de subrogació. 

 

 

10.3. Perfil 

 

Segons un estudi que ha elaborat Anna María Morero Beltrán de la Universitat de 

Barcelona, s’ha arribat a diverses conclusions: 

 

1. Les famílies espanyoles que fan tot el procés Gestació Subrogada són un 80-85% 

heterosexuals i un 15-20% homosexuals. 

2. Un 95% de la població té parella estable i un 81,2% estan casats/casades. 

3. Un 89,8 de les persones que han realitzat el procés de gestació ho han fet en parella 

mentre que un 7,7% ho han fet en solitari. L’1% restant va iniciar el procés en solitari 

i el va acabar amb parella. 

 

La mateixa autora esmenta el següent: “Moltes persones opten pel matrimoni com a 

mesura de seguretat davant de qualsevol dificultat que pugui sorgir en el procés”. 

 

Cal destacar que aquest gran estudi s’ha realitzat a 208 persones que resideixen a Espanya, 

de manera que segurament no siguin dades exactes. No obstant això, aquest estudi i els 

resultats obtinguts son l'única font de dades que existeix a nivell nacional. 

 

 

11. Perfil de les dones gestants  

 

El perfil de les gestant és molt variat i tampoc es coneix molt, 

ja que no hi ha cap estudi realitzat on es comenta quin tipus de 
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dona fa aquest procés. No obstant això, a l’única dada que ens podem apropar amb més 

detall es el seu perfil personal. 

 

 

11.1. Edat 

 

L’edat de les dones gestants que recorren a la gestació subrogada és molt variada, ja que 

s’han donat casos de dones de 20 anys que fan aquest procés fins a dones de més de 50 

anys. És un número que pot variar molt i no es poden donar dades exactes, ja que no hi ha 

cap estudi que ens mostri quina és la mitjana d’edat d’aquestes dones. 

 

 

11.2. Situació econòmica 

 

Tot i que no hi ha dades oficials, la situació econòmica d’una gestant és baixa. Sovint són de 

classe treballadora i recorren a fer aquest mètode per qüestions de diners. 

 

 

11.3. Perfil. 

 

El perfil més comú d’una dona gestant és el següent: 

 

-Cristiana i casada. 

-Fill propi. 

-Classe treballadora. 

 

Tot i que aquest perfil és el que més s’apropa a una dona gestant, gairebé totes les agències 

involucrades i clíniques de fertilitat indiquen que les dones han de complir els següents 

requisits: 

 

-Estar en bon estat de salut psicofísica. 

-Haver donat a  llum almenys a un nen. 

-Haver passat embarassos sense cap tipus de complicació. 

-Tenir més de 18  anys i menys de 43 anys (algunes vegades s’han donat casos de dones 

gestants de més de 43 anys, tot i que no és molt freqüent). 

-Estar en una situació emocional estable. 

-No fumar ni abusar de l'alcohol. 
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12. Anàlisis dels nens nascuts per gestació subrogada 

 

Segons dades de l’enquesta oficial esmentada anteriorment, de 208 persones que  van 

respondre a l’enquesta, 92 persones han passat per un procés de gestació subrogada en els 

últims anys  i en total han tingut 128 fills. 19 
 

D’aquestes 92 persones, un 64,5 % té un únic fill/a propi de gestació subrogada, un 32,6% té 

2, i per últim, un 3,3 % té 3. 

 

Segons l’enquesta esmentada en apartats anteriors, 78 pares subrogants afirmen que els 

seus fills nascuts per gestació subrogada tenen menys de 3 anys,. Aquest fet es degut a 

l’anomenat “baby boom” de la gestació subrogada, ja que a partir de l’any 2012 la pràctica 

ha augmentat notablement. 

 

Segons una ONG suïssa anomenada International Social Security, cada any neixen 

aproximadament  en tot el món 20.000  nens per gestació per substitució. 

 

Segons el govern espanyol, entre 2010 i 2016 es van comptabilitzar 979 inscripcions per 

gestació subrogada en els registres consulars de l'estranger.  Tot i això, l’estat més pioner en 

la subrogació es  Estats Units, ja que 553 nens han  nascut per gestació subrogada. 

 

 

13. Preu del procés 

 

Ara que ja s’ha mostrat quasi tot el que engloba la 

paraula “Gestació Subrogada”, és important parlar de 

quina quantitat de diners  necessiten els pares 

d’intenció per dur a terme aquesta pràctica.  

 

Hem de tenir en compte que el cost final de tot pot 

variar molt en funció dels següents factors: 

 

-País o estat en el que es realitza la gestació. 

-Si s’ha d'accedir a un bancs d’òvuls i / o espermatozous. 
 

19 Els resultats són els únics oficials que hi ha a l’estat espanyol. L’estudi s’ha elaborat l’any 
2018 i és el més recent. Encara que aquesta dada sigui insignificant, és important esmentar-
la ja que es un nombre bastant elevat. 
 
BELTRÁN, A. M. (2018). Características de las familias credas por gestación subrogada en el 
estado espanyol. [En línia]. [Consultat: 29/09/2019]. Disponible a Internet: 
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/article/view/18966/18087 

https://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/article/view/18966/18087
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-Tractaments de reproducció assistida per aconseguir l'embaràs de la dona, així com altres 

tècniques mèdiques addicionals. 

-El tipus de contracte establert. 

-Les tarifes que proporciona l'agència. 

-El tipus d'assegurança mèdica contractada. 

-Els viatges que hauran de fer els pares subrogants a l’estat o país  on han fet tot el procés. 

 

 

A més a més, cal tenir en compte que durant l'embaràs o després del part  de la gestant 

poden sorgir imprevistos o complicacions que poden fer augmentar el preu d’aquesta 

tècnica. 

 

No incloent tots aquests  possibles factors, podem estimar aproximadament que la gestació 

subrogada costa entre  50.000 i 180.000 euros. 

 

Si ens fixem en la dona gestant, aquesta rep una baixa quantitat compensació econòmica 

(entre 10.000-40.000 euros aproximadament).20 

 

 

14. Casos famosos de gestació subrogada 

 

Cristiano Ronaldo: A part de tenir un fill biològic, el futbolista té 

dos fills bessons nascuts per gestació subrogada. El procés l’ha 

fet als Estats units, l’any 2017.  

 

 

 

 

Ricky Martin: El cantant té dos fills bessons nascuts per 

subrogació, concretament l’any 2008. 

 

 

 

 

 

 
20 Dades aproximades extretes d’una pàgina web que ajuda a persones que volen formar 
una família i necessiten qualsevol tipus d’ajuda.  
 
ÁLVAREZ, N. (2018). Babygest. [Consultat: 17/09/2019]. Disponible a Internet: 
https://www.babygest.es/pago-a-la-gestante-en-maternidad-subrogada/ 

https://www.babygest.es/pago-a-la-gestante-en-maternidad-subrogada/
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Miguel Bosé: El cantant ha escollit aquest mètode per tenir dos fills 

bessons, just l’any 2011. Als 7 mesos de néixer els seus fills, va 

recórrer una altra vegada a la gestació subrogada, on va tenir dos 

bessons més.   

 

 

 

Javier Cámara: Té dos nens bessons nascuts per aquest mètode, 

concretament l’any 2017. 

 

 

 

 

 

 

Sarah Jessica Parker: Després d’haver tingut una filla 

mitjançant un mètode natural, l’any 2009 l’actriu va fer un 

mètode de gestació, de manera que va tenir dos filles 

bessones. 

 

Kim Kardashian: Després de que hagi tingut múltiples 

problemes mèdics, té dos fills nascuts per un mètode natural i 

un  fill fruit de la maternitat subrogada, concretament l’any 

2017. Es creu que va imposar unes condicions molt dures i 

exigents a la seva gestant. 

 

Tamara Gorro: L’any 2015, va optar per aquest procés als 

Estats Units i actualment té un fill de manera natural i una filla 

per gestació subrogada. 

 

 

Sofía Vergara: L’actiu ha tingut un fill mitjançant aquesta 

tècnica. A part d’això, té un fill de manera natural i la seva 

gestant és una amiga colombiana molt propera a ella, de 

manera que un testimoni proper a ella ha dit el següent:  

"Sofia és amiga seva i passen molt de temps juntes, de manera 

que podrà seguir l'embaràs de primera mà, com si fos el seu propi". 
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15. Estudi de les postures del procés 

 

A continuació, mostraré els diferents punts de vista que hi ha en el 

procés de subrogació, així com tots els arguments i el punt de vista que 

mostren els partits i associacions involucrats en aquest món. 

 

 

 

15.1. Postures a favor: Aconseguir la pràctica legal a Espanya. 

 

El principal objectiu de totes les associacions que estan a favor d’aquesta pràctica és 

aconseguir que la pràctica sigui legal a Espanya, de manera que en els últims anys s’han 

presentat diferents propostes (esmentades en el punt 8.2.3. d’aquest treball). 

 

Dit això, com ja he fet un anàlisi de totes les propostes, ara esmentaré totes les agències 

espanyoles que intervenen en el procés. 

 

 

15.1.1. Agències que intervenen en el procés 

 

Encara que la gestació subrogada sigui il·legal a Espanya, es pot observar que sí que hi han 

agències en el nostre país que participen en la pràctica de la subrogació, de manera que 

faciliten als pares subrogants diverses coses durant tot el procés. Actualment, les agències 

més importants que es troben vigents son les següents: 

 

·GESTLIFE (https://gestlifesurrogacy.com/maternidad-subrogada/). Aquesta agència és la 

primera que et surt quan busques el terme “maternitat subrogada”. Gestlife compta amb: 

 

✓ Oficines a Escòcia, a Espanya (concretament Barcelona), Ucraïna, Grècia i Rússia. 

✓ 8 anys d’experiència. 

✓ Una aplicació totalment gratuïta i un llibre on 

explica tot el procés. 

✓ Diferents programes per a: famílies 

heterosexuals, famílies del col·lectiu LGTB, 

persones solteres i/o amb VIH o hepatitis. 

✓ 40 serveis.  

✓ Opinions i experiències de testimonis que han contractat a aquesta agència. 

 

 

https://gestlifesurrogacy.com/maternidad-subrogada/
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·INFERTILITY (https://interfertility.es/). Aquesta agència és la segona que apareix a internet. 

Interfertility ofereix el següent: 

 

✓ Oficines a Madrid i a Barcelona. 

✓ Assistència en el país de destí.  

✓ Una agència i un despatx d’advocats. 

✓ Una clínica de reproducció assistida. 

✓ 40 serveis. 

✓ Opinions i experiències de testimonis que han contractat 

a aquesta agència. 

 

 

·LIFEBRIDGE AGENCY (https://lifebridgeagency.es/).  

Lifebridge mostra el següent: 

 

✓ Associació que porta més de deu anys fent processos de subrogació. 

✓ Col·laboren més de 200 professionals. 

✓ Programes 100% legals amb destins (EEUU, Rússia i Canadà) que ofereixen les millors 

garanties per als pares.  

✓ Els diferents programes son per a famílies 

heterosexuals, famílies homosexuals, persones 

solteres i amb VIH. 

✓ Coordinador personal que proporciona suport i tot tipus d’ajuda als pares d’intenció. 

✓ No hi cap tipus de cost ocult. Els clients saben tot el cost del programa. 

✓ 2 clíniques de FIV a Rússia amb grans avenços en infertilitat. 

 

AEGES (http://aeges.es/). L’Agència Espanyola de Gestació Subrogada ofereix el següent: 

✓ Ajudes financeres pel procés. 

✓ Experiències de testimonis que han contractat a aquesta 

agència. 

✓ 4 tipus de programes diferents i serveis addicionals. 

✓ Els diferents programes son per a famílies heterosexuals, 

famílies del col·lectiu LGTB, i persones solteres. 

 

 

15.1.2. Partit polític a favor de de la gestació subrogada 

 

El partit polític “Ciutadans” és l'únic grup espanyol que 

considera que la gestació subrogada s'hauria de fer legal en 

el nostre país. L'any 2017, concretament al juliol, va 

presentar una proposta en el congrés dels diputats de 

https://interfertility.es/
https://lifebridgeagency.es/
http://aeges.es/
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Madrid (tota la proposta està explicada en el punt 8.2.3. d’aquesta recerca).  Tot i la 

proposta feta, en els últims dos anys no ha sortit endavant i es creu que mai 

avançarà a causa de que aquest grup polític no té cap suport dels altres partits 

espanyols. 

 

 

15.2. Postures en contra: Mercantilització de la dona 

  

Encara que hi han postures a favor del procés, les postures que hi ha en contra són moltes 

més. Organismes religiosos, l'església catòlica i associacions feministes han condemnat la 

pràctica de la gestació subrogada com a “tràfic de dones i “venda de nadons”. A continuació, 

mostraré l’associació més pioneres en el món de la subrogació: 

 

 

15.2.1. Associació en contra de la gestació subrogada 

 

L'associació “No somos vasijas” és la principal agrupació espanyola que posa en manifest la 

prohibició de la maternitat subrogada, ja que “El desig de ser pares-mares i l'exercici de la 

llibertat no implica cap dret a tenir fills” . Les raons que fonamenta aquesta entitat són les 

següents: 

 

1. Drets sexuals i reproductius. La maternitat per substitució 

aboleix qualsevol dret que té una dona a decidir qualsevol 

cosa abans, durant i després de l'embaràs. 

 

2. Control sobre les dones. La maternitat subrogada es una 

pràctica que implica en tot moment el control sexual de les 

dones. 

 

3. No és una tècnica de reproducció humana assistida. Les dones no són màquines 

reproductores que fabriquen fills per uns interessos de la 

població. A més a més, és un clar exemple de «violència 

obstètrica» extrema. 

 

4. Implica la mercantilització, el trànsit i les granges de dones 

comprant fills a la carta. No hi ha cap tipus de generositat 

ni altruisme. Aquestes paraules només serveixen de paper 

argumentari per amagar el tràfic de úters i la compra de 

fills. 
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5. Augment de la gestació subrogada comercial. Encara que existeixi una proposta de 

posar en rigor una gestació subrogada altruista, no hi ha cap norma que garanteixi ni 

asseguri que no hi hauran diners o suborns implicats en el procés. Cap llei pot 

controlar la pressió que hi ha sobre la dona gestant i la diferent relació de poder 

entre els pares compradors i les dones llogades. 

 

6. Desigualtat estructural. Aquesta pràctica exposa a les dones al trànsit reproductiu. 

 

7. Consum patriarcal. Les dones no es poden llogar o comprar 

de manera total o parcial. La economia i el consum 

cooperat amaga el consum patriarcal pel qual les dones es 

poden llogar o comprar de manera total o parcial. 

 

8. En contra dels eufemismes. Radicalment en contra de la 

utilització d'eufemismes, per idealitzar un negoci de 

compravenda de nens nascuts mitjançant un lloguer en el ventre d'una dona. No es 

pot ni s'ha de descriure com «gestació subrogada» un fet social que cosifica el cos de 

les dones i mercantilitza el desig de ser pares-mares. 

 

9. En contra de qualsevol tipus de subrogació. Segons els Drets Humans, les dones no 

poden ser utilitzades com «contenidores» i les seves capacitats reproductives  no 

poden ser comprades: Dret a la integritat del cos.21 

 

Encara que hi hagin moltes més, aquesta es la principal associació que promulga i manifesta 

que la gestació subrogada no s’ha d’implantar a Espanya. 

 

A part d’aquesta associació, concretament el 19 de Maig de 2017, el Comitè de Bioètica 

(BOE) va publicar un  article on es demana la prohibició a nivell internacional de qualsevol 

tipus de contracte de gestació per substitució "en garantia de la dignitat de la dona i del 

nen”. En l’article esmentat, es destaquen 3 punts fonamentals:   

 

“1r. Dotar de veritable eficàcia legal a la nul·litat d'aquests contractes, de manera que resulti 

aplicable també als celebrats a l'estranger, per al que podria considerar-se la possibilitat, 

entre altres mesures legals, de sancionar les agències que es dediquessin a aquesta 

activitat.” 

 

“2n. Promoure a nivell internacional un marc comú regulador que prohibeixi la celebració de 

contractes de gestació, en garantia de la dignitat de la dona i de l'infant.” 

 
 

21 NO SOMOS VASIJAS. NO A LOS VIENTRES DE ALQUILER. [Consultat: 22/05/2019]. 
Disponible a Internet: http://nosomosvasijas.eu 

http://nosomosvasijas.eu/
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“3r Assegurar una transició segura que eviti que quedin desprotegits els nens resultants de 

els processos de maternitat subrogada internacional en els que poden estar immersos 

actualment diversos espanyols. Per a això es pot garantir que la seva filiació a l'estranger es 

realitzi d'acord amb la doctrina establerta pel Tribunal Suprem.”  

 

 

15.2.2. Partits polítics en contra de la gestació subrogada 

 

Com ja he esmentat anteriorment, excepte el grup polític  

“Ciutadans”, tots els altres partits polítics espanyols tenen 

una postura en contra de fer legal la gestació subrogada a 

Espanya.  

 

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE):  

 

-La gestació subrogada ha de continuar il·legal a Espanya. 

Els arguments són els següents: 

 

1. Segons la presidenta del Consell General 

d’Igualtat del Partit Socialista, Altamira 

Gonzalo, "La gestació subrogada és un 

greu trauma per a qualsevol dona". 

 

2. Segons l’actual president del govern, 

Pedro Sánchez, "El PSOE no pot abraçar cap pràctica que suposi soscavar els 

drets de dones ni de nenes i apuntalar la feminització de la pobresa". 

 

3. Per últim, la ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, argumenta el següent: "Jo 

entenc que hi hagi homes i dones que tinguin el desig de la paternitat i de la 

maternitat, però el desig no és el dret". 

 

Unides Podem: 

 

-S’han generat diversos debats interns ena quest 

grup polític, de manera que es van arribar a dos 

bàndols de diversos corrents feministes: 

 

·L’opció de donar una plena llibertat sexual a les dones. 

·L’opció que jutja de manera extremadament la pràctica, ja que es considera una 

forma d'explotació sexual per a les dones sense recursos. 
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-Després de moltes discussions, en aquest partit s’ha arribat  a la conclusió de que la 

subrogació no s’ha de fer legal ja que es una opressió a la dona i als seus drets 

fonamental: "Ens oposem a qualsevol canvi legislatiu que permeti aquesta pràctica a 

Espanya, perquè considerem que vulnera els drets humans de les dones al nostre país 

i al món". 

 

PARTIT POPULAR (PP):  

 

-Es posiciona en contra del projecte de llei de Ciutadans.  

-Tot i que casi tots els integrants del partit estiguin en contra 

de tot el procés, Javier Maroto, un dels membres del partit, 

es mostra totalment a favor de la implantació de la gestació 

subrogada. 

 

 

16. Entrevista a pares que ha fet aquest procés 

 

Durant la meva part pràctica, he efectuat 3 entrevistes. A continuació, faré un resum de 

cada una d’elles. 

→ La primera entrevista l’he fet el 2 de maig de 2019, gràcies a la meva tutora d’aquest 

treball, ja que ella m’ha facilitat el contacte d’un company de la seva antiga feina que 

fa gairebé 3 anys ha tingut una filla mitjançant la gestació subrogada. L’objectiu 

d’aquesta conversa amb l’home ha estat poder arribar a entendre millor de que 

tracta la gestació subrogada i afrontar el tema ètic de les persones involucrades en el 

procés. L’entrevista ha durat gairebé una hora i mitjà i m’he quedat molt sorpresa de 

tot el que he après. El Toni, és un home solter sense fills que, fa 3 anys va decidir 

anar a Mèxic per fer el mètode de la subrogació. Segons ell, el procés va ser una mica 

complicat, tot i que actualment viu a Barcelona amb la seva nena. Cal destacar que 

aquesta entrevista la he fet després de que l’home hagi tingut a la seva filla, per tant, 

ell ha mantingut durant tota l’entrevista una visió bastant clara del món de la 

gestació subrogada. 

→ La segona entrevista la he realitzat el 16 de juny de 2019, gràcies a la meva 

professora de matemàtiques, ja que ella m’ha ajudat a contactar amb uns amics seus 

que en menys d’un mes hauran d’anar a Iawa (un estat d’Estats Units) per conèixer 

als seus dos fills, tots dos nascuts per gestació subrogada. 

L’Albert i el Gerard, son una parella homosexual que han decidit tenir fills per mitjà 

d’aquest mètode. Personalment, els he vist molt entusiasmats i a la vegada amb 

molt nervis i inquietuds, ja que no sabien que s’esperarien allà. Segons ells, tot el 
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procés ha anat molt bé i es troben a la espera de poder viatger cap a Califòrnia. Ha 

estat una entrevista molt llarga i molt especial, ja que en qualsevol moment els 

podien trucar per anar a buscar als seus dos nens als Estats Units.  

→ La tercera entrevista la he fet el 10 d’Octubre de 2019, gràcies un altre cop a la meva 

professora de matemàtiques, ja que ella m’ha tornat a contactar amb els amics seus 

que vaig entrevistar a principis d’estiu. He volgut tornar a quedar amb ells perquè  

just acaben de tornar de Califòrnia amb els seus dos fills.  

L’objectiu d’aquesta última entrevista ha estat saber com ha anat tot el procés a 

Estats Units i si s’han superar o no totes les seves expectatives que tenien. Ha sigut 

una entrevista curta però molt intensa, ja que m‘han explicat tot el que hi ha després 

del naixement dels seus fills .22 

En conclusió, d’aquestes entrevistes puc dir que m’han servit molt en el meu treball de 

recerca ja que he comptat amb la pròpia experiència de dos famílies diferents. Això m’ha 

ajudat molt a posar-me a la pell d’una persona que opta per aquest mètode i també per 

saber tot el procés mèdic, legal, ètic i econòmic que hi ha darrere d’això. 

 

 

17. Enquesta a persones del meu entorn 

 

A part de les entrevistes que he volgut fer, també tenia 

pensada l’idea de fer una sèrie de preguntes a gent del 

meu voltant per tal de saber quina mena d’informació 

tenen de la gestació subrogada. Davant de les preguntes 

formulades, he obtingut 123 resultats de 84 homes i 39 

dones. D’aquestes 123 persones, 70 d’elles tenen entre 

30-59 anys, 45 entre 12-18 i per últim 888 tenen entre 12-29 anys.23  

 

Amb aquesta enquesta he extret el següent: 

 

1. Unes  85 persones ( 69,1%) coneixien la paraula “maternitat subrogada”, mentre que  

17 persones (13,8%) no saben que significa aquest concepte. Les 22 persones 

restants (17,9 %) ho saben però  més o menys. 

 
22 Per tal de saber quines van ser les preguntes que li vaig fer i el que em van respondre, es 
troba tot a l’annex a l’apartat 21.1. 
22 Les preguntes explícites amb els gràfics corresponents i es troben a l’annex a l’apartat 
21.2. 
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2. Unes 99 persones  (80,5%) saben que és la IA i la FIV, mentre que 5 persones (4,1%) 

no saben aquest concepte. Les 20 persones restants (16,3%) ho saben però més o 

menys. 

3. 13 persones (10,6%) creuen que la gestació subrogada és legal a Espanya, mentre 

que  77 persones (62,6) saben que no es legal a Espanya.  Les 33 persones restants 

(26,8%) no ho saben amb certesa. 

4. 53 persones (43,1%) pensen que l’estat de Califòrnia és pioner en la maternitat 

subrogada. 

32 persones (26%) pensen que Ucraïna és pioner en la subrogació. 

27 persones (22%) pensen que Finlàndia és pioner en la gestació subrogada. 

14 persones (11,4%) pensen que l’Índia és  pioner en la maternitat subrogada. 

 9 persones (7,3%) pensen que Mèxic és pioner en la subrogació. 

5. 100 persones (82,8%) no coneixen a cap familiar o conegut que hagi fet aquesta 

pràctica. 

21 persones (17,2%) coneixen algun familiar o conegut que hagi fet aquesta mètode. 

 

Com a conclusió aquestes enquestes es pot dir el següent: 

 

1. Molta gent sap el que és el concepte de maternitat subrogada i els dos mètodes que 

es poden utilitzar en aquest procés.  

2. Gran part sap que tot el procés és il·legal a l’estat Espanyol i que l’estat pioner en 

subrogació és Califòrnia. 

3. Gairebé tota la gent que ha respost a l’enquesta no coneix a cap familiar o a algú 

conegut que hagi fet aquesta pràctica. 

4. Consideren que quasi totes les famílies que fan aquesta pràctica són homosexuals. 

5. Gran part de la gent és conscients de que aquest procés és per a persones amb una 

economia mitjana-alta i no consideren i que sigui un procés a l’abast de tothom. 

6. La majoria de les persones enquestades consideren que aquest tema no és parlat ni 

conegut al nostre país.24 

 

Tot això implica que a mesura que succeeixen casos de gestació subrogada, notícies i altres 

problemes, la gent és més conscient de tot el que engloba la gestació subrogada i de tot el 

que comporta. També crec que com la majoria de persones que m’han respost a aquesta 

enquesta tenen entre 30-59 anys, la informació que tenen és molt més elevada que no pas 

els adolescents. 

 

 

 
24 En aquest treball no he posat les 123 respostes que s’han fet en les preguntes d’escriure 

lliurement, ja que són respostes molt llargues i individuals. 
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17. Conclusions 

 

El meu treball tracta el tema des de molts punts de vista diferents, per tant, ara enumeraré 

una sèrie de conclusions a les que he arribat: 

 

o Aquesta pràctica es troba molt present en la nostra societat actual i augmenta de 

manera exponencial, ja que actualment els processos d’adopció són molt complicats  

(amb un temps d’espera fins a 6 o 7 anys) i molta població es troba amb certs 

impediments en el món de la maternitat/paternitat. 

 

o Les famílies que opten per aquest mètode són persones que han passat per llargs 

processos d’adopció i/o que tenen alguna contradicció mèdica. De manera que 

l’última opció que tenen és recórrer a la gestació subrogada. És important esmentar 

que davant de tots el problemes que pot patir la població, la gestació subrogada és 

la via més fàcil per tal de donar vida a un fill/a, ja que qualsevol procés dura més o  

menys un any.  

 

o El perfil dels pares d’intenció pot variar molt, però tenen una economia mitjana-alta, 

de manera que es poden permetre un procés de gestació subrogada a un país 

estranger. El perfil de la gestant també és molt divers, ja que hi ha dones que ho fan 

de manera altruista per ajudar a altres persones i altres que ho fan perquè 

necessiten una ajuda econòmica. Deixant a banda els països on no hi ha una 

regulació i certes dones son explotades, per ser una dona gestant has de complir 

molts requisits i no totes hi poden accedir. 

 

o Totes les agències  involucrades en aquesta pràctica sempre treuen un benefici molt 

gran dels pares d’intenció. A part, en totes les seves pàgines web et mostren com la 

“cara bona de la moneda”, de manera que no són totalment creïbles. La meva 

intenció era parlar amb persones responsables d’aquestes agències, però aquesta 

idea que jo he contemplat durant tota la meva recerca ha estat impossible. Tant la 

meva tutora Lara (nom anònim) com jo, hem trucat i escrit per correu electrònic a 

més de 5 agències espanyoles. La resposta era clara; no donaven cap tipus 

d’informació ja que es trobaven ocupades tota l’estona. Cosa que no entenc, perquè 

moltes d’elles no es llegien ni el correus i es pensaven que jo era una dona 

interessada en fer el procés. 

 

o Les propostes que s’han fet al llarg dels anys, mostren una clara regulació altruista, 

de manera que no hi ha una compensació econòmica a la gestant (encara que pot 

ser petita com per exemple: La roba, l’assegurança mèdica...). El que no surt 

explícitament en  aquestes propostes és que no volen una tècnica totalment 

altruista, ja que les altres parts que intervenen en el procés si que reben una certa 
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quantitat de diners. Per tant, encara que sigui una regulació altruista, ens continuem 

trobant davant d’un negoci multimilionari. 

 

o La maternitat subrogada es troba en un ampli ventall de situacions, de manera que 

no podem generalitzar i manifestar que el cos de la dona es mercantilitza o assegurar 

que si que és un mètode beneficiós i fiable per a persones.  

 

o La Llei actual de Tècniques de Reproducció Humana Assistida estipula que és 

considera de ple nul dret qualsevol pràctica de gestació subrogada, de manera que 

encara que els pares d’intenció poden inscriure als nens que han nascut pel mètode 

de la gestació subrogada, la mare de l’infant és la que l’ha parit. Aleshores això ens 

indica que tot el procés de gestació subrogada manca de validesa, ja que no hi ha 

cap article vigent a l’estat espanyol  que expressi que la pràctica de gestació tingui 

una sanció o pena legal. En conseqüència, ens trobem en una situació on hi ha un 

buit legal molt gran, ja que continuen entrant famílies amb nens que han nascut a 

l’estranger per mitjà de la maternitat subrogada. 

 

 

Donat per finalitzat el meu treball, puc sostenir que he arribat a comprendre i conscienciar-

me de tot el que engloba  la paraula <<maternitat subrogada>>. No obstant això, a mesura 

que he anat elaborant la meva recerca, m’han sorgit molts dubtes i incerteses que a dia 

d’avui encara no he resolt. Encara que sí que he pogut conèixer tots els arguments i els 

punts de vista que mostren els diferents partits i associacions, no he arribat a una postura 

objectiva i clara de la gestació subrogada. Crec que això es degut a la falta de recursos que 

he tingut durant tot el meu treball, ja que només he pogut fer tres entrevistes a persones 

que han fet aquest procés. M’hagués agradat molt entrevistar a pares d’intenció que no 

estiguessin contents amb tot el procés de gestació subrogada i sobretot parlar amb una 

dona gestant, però soc conscient de que aquest camí era inviable. 

 

Així tot, he d’afegir que tota la recerca ha estat un procés molt enriquidor, ja que m’ha 

aportat diferents coses, tan a nivell personal com a nivell acadèmic. He pogut gaudir 

moltíssim a l’hora de redactar tots els continguts i al final, després de tantes hores de 

dedicació, crec que he elaborat un bon treball de recerca.  
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20. Glossari 

 

➢ Direcció General dels Registres i del Notariat: Òrgan directiu del Ministre de Justícia. 

La seva funció és gestionar els diferents assumptes dels drets registrals i notarials. 

 

➢ Dona gestant/subrogada: És la dona que és contractada per les agències 

intermediàries per dur a terme el procés de gestació subrogada. En el contracte, la 

dona accepta quedar-se embarassada i gestar a un nen, el qual li entregarà a una 

altre persona o parella. 

 

➢ Drets Humans: Són tots els drets que tenen totes les persones pel fet de la seva 

condició humana, sense distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen 

nacional o ètnic, color, religió, llengua, o qualsevol altra condició. Tots tenim els 

mateixos drets humans, sense cap discriminació. Aquests drets es defineixen com 

interrelacionats, interdependents i indivisibles. 

 

➢ Filiació familiar: És un dret jurídic que existeix entre els diferents membres d’una 

família. 

 

➢ Jurisprudència: Són un conjunt de sentències i resolucions judicials que estan 

establertes per diferents òrgans judicials de l’Estat 

 

➢ Pares subrogants, contractants, comitents o d’intenció: Son la part del contracte de 

gestació subrogada que paga a la empresa agencia intermediària pels seus serveis, 

per obtenir un bebè. 

 

➢ Registre Civil d’Oficines Consulars: Són les delegacions del Registre Civil Espanyol que 

estan instal·lades en els consolats generals d’Espanya per tot el món. Tenen com a 

funció oferir els serveis que necessitin els espanyols/es per fer tràmits de registre 

civil a l'estranger. 

 

➢ Tècniques de reproducció assistida: Conjunts de tècniques o tractament mèdics que 

afavoreixen i faciliten l’embaràs. 
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21. Índex d’abreviatures 

 

AGSE: Associació per la Gestació Subrogada Espanyola 

 

CDN: Convenció sobre els Drets del Nen 

 

CNRHA: Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida  

 

DGPIPE: Direcció General de Polítiques Interiors del Parlament Europeu 

 

DGRN: Direcció General dels Registres i del Notariat 

 

DIP: Dret Internacional Privat 

 

EM: Estats Membres 

 

FGD: Fons de Garantia de Dipòsits 

 

FIV: Fecundació In-Vitro 

 

IA: Inseminació Artificial 

 

IAC: Inseminació Artificial Conjugal  

 

IAD: Inseminació Artificial de Donant 

 

LTRHA: Llei de Tècniques de Reproducció Humana Assistida 

 

OMS: Organització Mundial de la Salut 

 

RND: Registre Nacional de Donants 

 

SEF: Associació Espanyola de Fertilitat 

 

TEDH: Tribunal Europeu de Drets Humans 

 

TFUE: Tractat de Funcionament de la Unió Europea 

 

TJUE: Tribunal de Justícia de la Unió Europea 

 

UE: Unió Europea 
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22. Annexos 

 

22.1. Entrevista 

 

PRIMERA ENTREVISTA. EFECTUADA EL 2/05/2019. 

Pare solter que va fer el mètode de la gestació subrogada a Mèxic. 

-Que et va portar a escollir aquesta tècnica de reproducció? 

Bàsicament, el fracàs que vaig tenir fent un procés d’adopció. Jo era una persona idònia per 

adoptar, tenia el perfil i havia passat totes les proves psicològiques, però el lloc on jo havia 

d’agafar el meu nen, va entrar en una guerra civil i el meu advocat va morir. Aleshores, 

després d’anys, vaig decidir que tancava aquell tema. 

  

-D’on vas treure la informació?  

Doncs vaig sentir aquest sistema, la gestació subrogada, i vaig començar a investigar. Crec 

recordar que ho vaig sentir per algun mitja de comunicació, i arran d’això, buscant molta 

informació per Google. Vaig descobrir que un grup d’aquí de Barcelona, que es deia 

Subrogalia, es dedicava a fer això en diversos països i vaig anar-hi a demanar informació. La 

veritat és que ho venien molt millor del que veritat era, ja que després va ser tot molt 

diferent. 

-En quin països et van recomanar fer la gestació?   

Abans de l’entrevista, jo vaig entrar en la web de Subrogalia i vaig veure que es podia fer a 

Estats Units, a Ucraïna…però hi havia països que posa-ven algun tipus d’impediment, ja que 

jo era una persona sola. Em van recomanar que Mèxic erra un país possible, i em vaig 

adonar que tenia avantatges per la llengua, i a més a més, ja havia viatjat allà per turisme. 

Vaig decidir que el meu destí seria aquest. 

-Quin país vas escollir i perquè? 

Vaig escollir Mèxic per l’avantatge de la llengua i perquè jo ja havia viatjat allà per fer 

turisme. 

-Durant el procés, quantes vegades vas haver de viatjar allà? 

Diria que 3 vegades. Una per documents, un per viatger per fer allà la in-vitro, i l’altra per 

anar a recollir a la nena. 

-Quant de temps va durar el procés?  
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Jo crec que més o menys 2 anys. 

-Quins requisits et van demanar?  

No em van posar cap requisit. Així com per l’adopció si que vaig tenir certs requisits, en el 

cas de la gestació subrogada no em van posar cap tipus d’impediment. 

-Et van posar algun tipus d’inconvenient per ser una família monoparental? 

No. En altres països no es pot fer aquest procés, per exemple a Ucraïna, però per exemple a 

Mèxic  i a Estats Units no et posen cap tipus d’impediment. 

-Vas necessitar un advocat? 

Si, tan a Mèxic com aquí. Allà les advocades ens atenien i ens acompanyaven en tot el 

procés. 

-Vas poder escollir el perfil de la donant d’òvuls?  

Em van donar 4 perfils i recordo que vaig triar segons l’alçada de les donants. Vaig triar la 

dona que era més alta ja que a Mèxic les dones no són molt altes. Vaig poder decidir la 

donant però no tenia fotos d’ella.  

-Vas poder triar el perfil de la mare gestant? O el va triar la clínica? 

No, no ho vaig poder triar però si que hem van proposar dos perfils. 

-Durant l’embaràs, quin va ser el contacte amb la gestant? 

Nul, no vaig tenir. A més a mes, parlat amb altres pares que han fet aquest procés, 

concretament una parella homosexual que conec de Fuengirola, cada setmana trucava a la 

seva gestant i parlava amb ella. 

-Una vegada neix el nen, la mare té algun tipus de dret sobre el nen/a?  

En el meu cas, en la legislació mexicana la mare no te dret sobre la nena perquè la  mare 

gestant ha fet una renúncia. Però a Espanya, legalment la gestant si que és la mare de la 

nena, ja que la legislació espanyola diu que en el passaport s’ha de posar el cognom de la 

mare que la ha parit. Legalment, la mare mexicana pot reclamar que es la mare d’una nena 

Espanyola però la veritat és que això no hem fa patir. 

-Quin va ser el procés legal una vegada va néixer la teva filla?  

Doncs vaig fer els tràmits i a partir d’aquí, vaig estar allà un mes i mig per enregistrar a la 

nena en el registre civil amb els meus dos cognoms. Després d’això, vaig viatger a Mèxic DF 

per tramitar dos documents, el passaport mexicà i el passaport espanyol. 
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-Saps si alguna part del procés es pot fer des d’Espanya?  

La Inseminació Artificial si que es pot fer des d’Espanya però en el meu cas, la vaig fer i no va 

funcionar. 

-Saps quin benefici es va emportar l’agència i la mare gestant?  

No he parlat mai del tema econòmic però la meva sospita es que la gestant va cobrar més la 

part del procés d’Espanya. 

-Penses que es un procés a l’abast de tothom o només per a gent amb una economia 

mitjana-alta?  

Amb una economia mitjana-alta. 

 

SEGONA ENTREVISTA. EFECTUADA EL 16/06/2019 

 

Matrimoni homosexual en procés de gestació subrogada a Estats Units. 

Quins han sigut els motius pels quals heu decidit fer quest procés? 

Per començar et diré que en el nostre cas som una parella homosexual i llavors només 

podem optar per la via de l’adopció o de la gestació subrogada. La meva germana va 

adoptar a un nen i  va trigar dos anys. Aleshores nosaltres ho vam valorar i ens van dir que si 

optéssim per l’adopció segurament trigaríem bastant més de dos anys perquè les coses 

estan empitjorant. Va ser quan vam escollir el mètode de la gestació subrogada. 

-Quin creus que serà el procés quan torneu a Barcelona? 

Primer de tot, quan neixen els nens, l’hospital emet un certificat de naixement. Aquest 

certificat no té casi cap efecte legal. En principi, l’hospital inscriu un pare i una mare. Com a 

pare, aquest paper inscriu al pare genètic de la criatura i com a mare, inscriu a la gestant.  

Llavors, el següent pas es una sentència judicial en la qual la gestant desapareix d’aquest 

certificat de naixement. Seguidament, hi ha una altra sentència judicial on el pare que nou 

està vinculat genèticament amb el nen, passa a formar part del certificat.  

Tots aquests passos es fan allà, amb jutges americans. La legislació americana es basa en la 

jurisprudència, la qual cosa ens avala. Amb tots aquests passos, ja podem tenir un llibre de 

família espanyol i ja està. 
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-D’on heu tret la informació? 

Principalment de Google. Vam cercar certes agències. La veritat és que les agències que  

tenen dret o una mica de coneixement son les americanes. Una cosa son les agències 

espanyoles i una altra són les americanes. 

Per una banda, les americanes tenen bases de dades de donants, gestants i informació de 

gent que pot tenir un paper actiu en aquests processos. Per l’altra banda, les agències 

espanyoles només tenen el paper de mitjanceres. 

-Esteu il·lusionats i motivats?  Com us heu sentit durant el procés? 

Ha sigut una sensació una mica estranya, perquè que estàvem il·lusionats és evident, però 

també és cert que nosaltres no hem vist créixer la panxa al nostre costat i llavors això ens fa 

estar una mica més espantats del que potser estaríem. 

Hem tingut una molt bona comunicació amb la nostra gestant, parlem pràcticament cada 

dia i ens envia fotos de la seva panxa, de les ecografies… 

-En iniciar el procés, en quin països us van recomanar fer la gestació? 

 A Ucraïna i als Estats Units, però el destí d’Ucraïna el vam descartar. 

-Quin país heu escollit i perquè? 

Iowa. Perquè va ser l’estat del Estats Units que ens van recomanar. 

-Quantes vegades heu viatjat allà o viatjareu? 

Hem viatjat  una i ara viatjarem una altra. Vam viatger una per donar material genètic i ara 

viatjarem una altra per recollir als nens. 

-Heu necessitat un advocat per dur a terme el procés? 

Si, de fet hem necessitat un advocat per nosaltres i hem d’hagut de contractar a un altre 

advocat per la gestant, perquè òbviament les despeses  relacionades amb aquest procés han 

d’anar a càrrec nostre. 

-Sempre heu estat informats per part de la clínica?  

 Per part de la clínica no, perquè nosaltres amb la clínica només tindrem contacte en el 

moment que anem cap allà. El protocol de l’agència estableix que durant les tres primeres 

setmanes de l’embaràs, la gestant no ens pot dir els resultats de les ecos, és a dir, els 

resultats els dona la clínica que ha fet la transferència dels embrions. 
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Aleshores quan l’embaràs ja es comença a posar en  marxa, la mare gestant ja ens pot donar 

la informació necessària. 

-La clínica s'ocupa de pagar totes les vostres despeses? (Bitllets, estància al país...) 

 No, tot va a càrrec nostre. Hi ha una clínica que es especialitzada en reproducció assistida, 

on va anar la donant a donar el seu material genètic. A aquesta clínica li vam pagar uns 

40.000 dòlars. (aquest pagament inclou el procés de creació d’embrions, la biòpsia, 

qualsevol incidència...) 

-Quins requisits us van demanar (en el moment d’iniciar la gestació)? 

Primer de tot ens van demanar que estiguéssim sans. Ens van fer proves per descartar 

qualsevol malaltia i ja està. També ens van dir que si estàvem casats això podia simplificar el 

procés legal, aleshores ens vam casar. 

-Heu pogut escollir el perfil de la donant d’òvuls?                                         

 Si. 

-Teníeu varies candidates? 

 Si, vam triar 4 o 5 i després ens van passar un Excel per poder escollir-la. 

-Heu pogut triar el perfil de la gestant? O l’ha triat la clínica? 

No. Amb la gestant és diferent, ja que ella és la que et tria a tú. 

-Quan neixin els vostres nens, penseu tenir alguna mena de  contacte amb la gestant? 

La nostra intenció és que el nostres fills sàpiguen que existeix i per tant mantenir un 

contacte amb ella. 

-Quines reaccions van tenir les persones més properes a vosaltres? 

La veritat és que molt bona. 

-Considereu que la gestació subrogada es un procés que està a l'abast de tothom? 

Ara mateix és evident que no. Hem sembla injust que no estigui a l’abast de tothom. 
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TERCERA ENTREVISTA. EFECTUADA EL 10/10/2019 

 

Matrimoni homosexual després del procés de gestació subrogada a Estats Units. 

 

-Quants dies abans del part vau anar? Una setmana. El part estava previst pel dia 17 de 

Juny i nosaltres vam comprar els bitllets d’avió pel dia 10.  

-Quin va ser el procediment quan vau arribar a Iowa? El procediment va ser que vam 

aterrar a Chicago, aleshores vam fer una nit allà i allà vam agar un altre avió i vam anar a la 

capital de Iowa, Des Moines. Allà vam agafar un cotxe que el teníem llogat i vam anar 

directes a casa (que estava una mica lluny) a deixar les maletes i les coses. Després vam anar 

al pis a deixar tot el que havíem portat i vam anar a veure a la gestant. 

-Com va ser la trobada amb la gestant? 

Molt bona. Ella ens va rebre a casa seva i nosaltres mateixos ens imaginàvem una cosa molt 

mes freda i no va ser així. Ella i el seu marit ens van fer molts regals (mantes, roba, sabó...). 

El fet de que ella ens ajudés d’aquesta manera, ens va treure pressió de sobra, ja que 

estàvem sols allà. 

-Com va anar tot el procés el part? Estàveu presents? 

Pues estava programat la inducció del part a les set del matí i ens vam trobar tots a 

l’hospital. Hi havia una habitació on estàvem nosaltres dos i en una altra ella. Llavors li van 

administrar oxitocina i va començar a dilatar però molt poc. Va arribar un moment en que li 

van posar l’epidural i es va començar a trobar malament, aleshores ens van fer sortir de la 

sala, ja que volia estar sola. El cas es que a les quatre de la tarda va començar a dilatar molt 

ràpid ja que havia canviat de postura. Després la van portar al quiròfan amb el seu marit i 

amb nosaltres dos. El primer nen va sortit de manera natural i molt ràpid però l’altre nen 

estava girat i els metges van fer una cesària a la gestant. Després del part, el nen de la 

cesària va estar dues setmanes a la UCI de nounats, ja que tenia dificultats per respirar i 

perquè no ‘s’havia menjar. Tot i això, li van donar l’alta i vam anar cap a casa tots quatre.  

-Quin ha estat el procés legal una vegada han nascut els vostres fills? Heu tingut 

problemes per tornar a Espanya? 

Vam fer tres sentències relacionades amb tot el tema legal i allà vam poder fer molt ràpid 

els passaports dels nens. L’únic que va portar més temps va ser el llibre de família espanyol i 

el certificat de naixement. Després,  vam poder fer les targetes de la seguretat social i tot va 

anar bé. 
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-Saps quin benefici s’ha emportat l’agència i la mare gestant?  

Per una banda, la gestant s’ha emportat 30.000 dòlars més 3.5000 (per portar bessons) i 

2.000 dòlars (de la cessaria). A part d’això, altres plusos per cada prova que es feia invasiva. 

Per una altra banda, la clínica va rebre 45.000 dòlars, l’agència americana 15.000 

aproximadament i l’agència espanyola 3.000 euros més IVA. 

Tots aquests preus no inclouen les assegurances, els advocats, les taxes judicials, els 

viatges...etc. 

-S'han superat les vostres expectatives del procés? 

La veritat és que ens esperàvem que tot el procés seria molt més difícil i pitjor.  

 

 

22.2. Enquesta 
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22.2. Ressenyes 

 

22.2.1. Mare de lloguer, un estel d'esperança 

 

“Mare de lloguer, un estel d'esperança” és un llibre escrit 

per l’autora Iolanda Anglès. L’escrit mostra l'experiència 

de la mateixa autora, Iolanda, que té amb el món de la 

maternitat. Després de fracassar en varies fecundacions 

in-vitro, i no optar per l'adopció,  va decidir fer la gestació 

subrogada. En el seu llibre, mostra les diferents fases que 

va passar, des del màxim enfonsament i dol, fins a 

l’esperança i l’alegria. 

 

EXPERIÈNCIA PERSONAL: Crec que és un llibre molt 

interessant que m’ha ajudat a comprendre el que és no 

poder tenir fills i la gran desesperació que es sent. A part 

d’això, com es un llibre autobiogràfic, m’he posat molt a 

la pell de la dona i he tingut la sensació de que això 

m’estava passant a mi. 

 

 

 

 

 

22.2.2. Vientres de alquiler 

 

“Vientres de alquiler” és un llibre escrit per una 

advocada que es diu Núria González. Durant tot el llibre, 

ella mostra tots els interessos que hi ha darrere de tot el 

procés de subrogació, de manera que mostra tot el que 

no es veu. 

 

EXPERIÈNCIA PERSONAL: És un molt bon llibre per 

informar-te més profundament de tot el que hi ha en el 

món de la gestació subrogada. A part, a mi m’ha anat 

molt bé pel meu treball de recerca ja que ha mesura que 

he anat llegint el llibre, he pogut extreure molta 

informació necessària pel contingut del meu escrit. M’ha 

ajudat molt a descobrir i a arribar a la conclusió de que 

no tot és sempre com ho veiem o com ens ho mostren.  
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22.2.3. Els diners, el desig, els drets 

 

"‘Els diners, el desig, els drets” és un espectacle de 

Marta Galán Sala que analitza profundament la 

gestació subrogada des d’una perspectiva feminista 

relacionant la idea de “desig”, amb la defensa dels 

drets humans fonamentals. 

 

Els actors Núria LLoansi, Susanna Barranco mostren 

teatralment diferents postures de la gestació 

subrogada per tal d’oferir una anàlisis complet 

d’aquest procés. 

 

EXPERIÈNCIA PERSONAL: Evidentment, la sinopsi de l’obra em va cridar molt l’atenció i la 

vaig veure el 24 de Maig de 2019 a Barcelona. Em va sorprendre molt l’espectacle, i sobretot 

la gran actuació que van fer les actrius i l’actor.  

 

Després de l’obra, va haver-hi un col·loqui amb la psicòloga perinatal, Lola González i amb la 

Advocada Gaby Oyarzabal, especialista en família, violència masclista i adopció. Vam estar 

una hora parlant i van sortir debats molt interessants que m’han ajudat molt a elaborar 

aquest treball. Sobretot em vaig interessar en preguntar coses relacionades amb el procés 

legal i amb els efectes que poden causar l’arribada d’un nen/ a casa. 

 

 

22.2.4. El cuento de la criada 

 

“El cuento de la criada” és una sèrie estatunidenca 

elaborada pel director Bruce Miller. Està basada en 

una novel·la de 1985 de l’autora Margaret Atwood. 

 

L’argument de la sèrie es el següent: 

Després de moltes problemàtiques als Estats Units, 

un govern totalitari i teocràtic de la <<República de 

Gilead>> imposa unes noves normes. 

 

En aquesta república hi ha molta infertilitat, manera que hi ha un cert grups de dones, 

vestides  amb un barret blanc i un vestit vermell, que són fèrtils. Aquestes dones, 

anomenades “criades”, son forçades a mantenir relacions sexuals amb els seus amos per 

aconseguir l’embaràs i donar aquest fill nascut a les famílies més riques i infèrtils de la 

República. 
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Aquesta sèrie es una mena de paral·lelisme 

amb la gestació subrogada, ja que les dones 

que apareixen es queden embarassades i 

donen el fill que han gestat a un 

a altra família. No obstant això, el fill nascut 

si que és de la pròpia “gestant”. 

 

EXPERIÈNCIA PERSONAL: La sèrie m’ha agradat molt, ja que mostra la crua realitat de 

l’antiga societat, de manera que he fet una autoreflexió. És important dir que és bastant 

dura de veure, ja que es mostren escenes bastant violentes i fortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


